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 مقدمة
 لماويقسهير ال: بقلم األستاذة الدكتورة

ي حدث في القرية المصـرية بعـد الثـورة؟          ما الذ 
موضوع يلح على ضمير الشباب ويؤرقهم ويدفعهم إلى تأمل         
قريتهم التي يحبونها والتي يحاولون أن يصلوا إلـى أسـباب           
تخلفها برغم اآلمال الكبيرة التي عقدت على إصالحها وبرغم         

قضـت الثـورة    قد  ل. المحاوالت الجادة التي بذلت حتى اليوم     
طاع بقانون ولكن رواسب اإلقطاع تحتاج إلى أعوام        على اإلق 

ويطيل هذه األعوام ما ال يزال يجثم على صدر القرية مـن            
 . فقر وجهل
" ليست المحاولة األولـى     " أخبار عزبة المنيسي    " و  

ليعبر عن رؤيته لقريته، فقد أصدر منذ       " لمحمد يوسف القعيد    
بها التـي لفتـت بأسـلو     " الحـداد   " عدة سـنوات روايتـه      

، وال  ا طويالً وبموضوعها أنظار الكثيرين وأثارت بينهم نقاشً     
 إشارة بسـيطة إلـى أن       فيترتبط الروايتان بأية رابطة إال      

الحاج هبة اهللا المنيسي صاحب القرية حزن يوم عرف بموت          
الحاج منصور أبو الليل عمدة الضـهرية وهـو الشخصـية           

ة أخرى عندما   ، ثم إشارة عابر   "الحداد  " المحورية في رواية    



 ٦

نفسه بحامد  " أخبار عزبة المنيسي    " يقارن صفوت في رواية     
، فكالهمـا   "الحداد  " ابن الحاج منصور أبو الليل في رواية        

شاب وكالهما كان يراد له أن يكون هو محرك األحداث، أما           
حامد فقد تخاذل وابتعد وإن يكن صفوت يـراه أكثـر منـه             

جلـب الشـر علـى       أنها، وأما صفوت فبالرغم من      وضوح 
لقد أصبح يحس بسبب    .   له يالجميع فإن المؤلف يجعلنا نرث    

ا ينتشر  ا يتمدد تحت أسنانه، حزنً    موقفه غصة في حلقه، هوانً    
ال يستطيع أن يواصل فـي نهايـة األمـر          .. لخإفي صدره   

 ". ا يجرها خلفه جر. حياته
 أكثـر مـن هـاتين     ولكن الذي يربط الروايتين فعالً    

ابرتين وأكبر من مظهر أنهما ال ترتبطان، فلقد        اإلشارتين الع 
كتب محمد يوسف القعيد روايته بعد نكسة الخامس من يونيو          

 وصدى الحدث التاريخي الضخم يـدمغ الجـو         ١٩٦٧سنة  
ويفرض نفسه، دون أن يذكر ولو باإلشـارة، علـى تطـور            
المواقف في العملين، بل إننا نلمـح أكثـر مـن شـبه فـي               

الحادث المحـوري   " الحداد  "  ففي   األشخاص وفي الموضوع  
 . هو مقتل الحاج منصور أبو الليل الذي تبدأ الرواية بعده



 ٧

الحادث المحوري هـو    " أخبار عزبة المنيسي    " وفي  
يأخذ موضوع طلـب الثـأر      " الحداد  " وفي  . مقتل صابرين 

        ا غيـر   الذي كانت عائشة ابنة الحاج منصور تلح عليه حجم
ر عزبة المنيسـي يأخـذ غسـل        عادي في الرواية وفي أخبا    

  العرض بالدم حجم   ا واألخذ بالثأر وغسـل     ا غير عادي أيض
 خـالل   نالعرض كالهما يرمز إلى عالم قديم يريد المؤلف م        

ما يشبع فينا بشكل غير مباشر من إحساسات أن يتخلص منه           
    ا بإيحاء الوصف، يبدو مسـتحيالً     أو يغيره ولكنه، وهذا أيض 
 . ة الحاليةفي ظروف القرية المصري

ا أقـوى بـين     التنـاول فتمثـل تشـابه     " تقنية  " أما  
نرى من خالل محاور أربعة هـم       " الحداد    " الروايتين، ففي   

عائشة وحسن األعرج وزهران وحامد وقـع الحـادث فـي           
أخبار عزبـة   " وفي  . نفوسهم وأثره فيما يعتزمون من تحرك     

مي نرى بين المشهد االفتتـاحي والمشـهد الختـا        " المنيسي  
ا من خاللها نعرف حجـم تـأثير مقتـل           أيض مواقف أربعة 

صابرين في أهل العزبة وما ترك موتها وسمومه في نفوسهم          
من انفعال أو رد فعل، صحيح أن األسلوب الداخلي للعرض          

ـ     " الحداد  " يختلف، ففي    ا نجـد   لما كانت المحـاور أشخاص



 ٨

واقـع  التحليل النفسي واالرتداد إلى الذات ثم العودة إلـى ال         
الخارجي في خطوط جد متشابكة هو أسلوب عرض الموقف         
بينما في عزبة المنيسي، ألن المحاور أحداث، فـإن السـرد           

ولكن األسلوبين  . يحتل محل التأمل الباطني ليوضح الموقف     
يختلطان ويتشابكان لميل المؤلف الملحوظ إلى أن يجعل بين         

لتعقيد، ويكفـي  ا كثيرة بالغة االواقع والذات عند أبطاله خيوطً   
 عزبة المنيسـي   أن نتأمل كمية الذي عرضه علينا في روايته       

من تأمل عبد الستار أبو صابرين في عقله الباطن واخـتالط           
أحاسيسه بالحاضر مع أحاسيسه بالماضي فـي درة عجيبـة          
لنعرف إلى أي حد يتعمد المؤلف أن يستفيد بقدرتـه الفائقـة            

ـ        ث عـن أخفـى     على سبر الغور واستبطان الـذات والبح
 . أحاسيسها الغامضة

وفي هذه الرواية ما يزال محمد يوسف القعيد يجـد          
ا ال ينضب من القدرة على اإليحاء وإيجـاد         في الطبيعة معينً  

ـ       "الحداد" موقف وإن يكن في     الالجو حول    ا   قد خلـط خلطً
ا بين األحاسيس والطبيعة فإنه في عزبة المنيسي يتفوق         ممتاز

 . االتجاهأكثر وأكثر في هذا 



 ٩

إن الطبيعة وحدها هي التي تمد أهل القرية باألمـل،          
ـ          ا إنها هي بإشراقة شمسها وخصوبة محصولها بل هي أيض

بخصوبة أبنائها وقدرتهم بواسطة سالمة غريزتهم علـى أن         
يشعروا بلحظات كبرياء نادرة وهم يمارسون حياتهم الجنسية        

سميكة من  التي تستطيع أن ترقرق األمل تحت هذه القشرة ال        
 . البالدة والرتابة والبؤس والضياع

ويصور المؤلف القرية كما هي من خـالل لمحـات          
قوية تلتقط في مقدرة قطع الصورة وأجزاءها الالزمة لتوحي         

إن جو القريـة قـد رسـم        . األحاسيسفي خفة ودقة بأعمق     
بألوان قوس قزح مختلفة ولكنها متقاربة لتخرج لنـا ألـوان           

ة قوية في مجموعها تلفت النظر بشكل       الطيف الناعمة صور  
 الغفر أبو صابرين، السـاقية، مجـالس        يخبيت ش . اقوي أخذً 

السر بالليل، عرسهم ومأتمهم، فسق ابن الحـاج المنيسـي،          
صفوت، كل هذا يرسم في رفق وحنان، حتى فسق صـفوت           

امبرر انفصام بينه وبين    فشل مستمر، . ا ممهد له ببراعة    نفسي 
ة حب مؤسية فاشـلة فـي اإلسـكندرية         أهله وأرضه، تجرب  

     ا من كـل هـذا،      فجعته، ويأتي اعتداؤه على صابرين انتقام
كتبوا . رها طبيعية مبررة السقطة   ووصابرين نفسها كانت بد   



 ١٠

ا مريض ليس من طبقتها يكبرها كثير     " أبو الغيط   "كتابها على   
ال تحبه وال تكرهه وصفوت ابن الحاج فيه طراوة المدينـة           

بقة األعلى فماذا تصنع؟ لم تكن تحلم بزواج ولم         وجاذبية الط 
   ا سقوطً تحب ولكنها سقطت تلقائي ا مـن كـل وجـه      ا مبرر .

ا على أقصى حد دون أية مواقف درامية أو رومانسية         طبيعي .
         ا وال  حتى الزناتي أخوها عندما ينفذ عملية قتلها ال يتخذ قرار

ا رسـوم ا م  وفق نمطه، أن على القرية كلها قـدر        يأتي عمالً 
يسيرها في رتابة لزجة إلى حيث يجب أال تسـير، ولكنهـا            

 . مشدودة إلى الماضي
الحاج هو كـل شـيء      . وصلة القرية بالمدينة باهتة   

          ا يستأذنونه حتى في الزواج، ال يعرفون حكومـة وال اتحـاد
ا وال لجنة عشرين إال أن يوم االنتخاب يكـون يـوم            اشتراكي
 . عطلة

ا ا بارع  هذا اليوم وصفً   ويصف المؤلف خروجهم في   
يتزينون بأحسن ما عندهم ليذهبوا إلى أمـر ال         . من غير شك  

ومن حين إلى حين يأتي صـوت اإلذاعـة         . يعنيهم في شيء  
وسط الوصف وأثناء التأمل في الذات ليقول أخطر األخبـار          

 ألم يكـن فيهـا      وهنا أسأل سؤاالً  . ولكن القرية في واد آخر    



 ١١

 ٥ ذهبـوا إلـى سـيناء يـوم          جندي واحد من جنودنا الذين    
على كل حال هكذا    ! ا ما؟ ا نوع ا عجيب أليس هذا أمر  ... يونيو

كان هنـاك   .. مر على دكان أبو الفتوح    .. " يأتي ذكر اإلذاعة  
جمع من الرجال، الراديو يجمعهم في مثل هذا الوقت من كل           

 : ليلة
ولقد تحركت قواتنا المسلحة إلى حدودنا في سيناء        " 

عدو إلى توزيع قواته علـى الجبهـة السـورية          وذلك لدفع ال  
.. والجبهة المصرية وذلك أن أمن العالم العربي كله ال يتجزأ         

 ". هنا القاهرة 
ـ   أخرج أبو الفتـوح دفتـر      ..لم يدفع الثمن   ا ا ملطخً

" بالزيت والسمن والعسل األسود وقيد فيه ثمن الباكو ودفتر          
  " ...لخإفي أول الشهر يدفع ما عليه ". البفرة 

بيد أن هنـاك    : " ا يقول المؤلف بشكل مباشر    وأحيانً
لفه اآلذان ينبعث من سراية الحـاج هبـة اهللا         أا ت ا متميز صوتً

المنيسي، كان هذا هو الموجز وإليكم أنباءنا بالتفصـيل مـن           
كلمـات كالمتاهـات الغريبـة، أسـماء كالطالسـم          . القارة

 ". أحداث ال يدرون عنها أي شيء .. والرموز



 ١٢

 تمر على القرية طائرة في نصـف الليـل ال           وكذلك
ا، وعبد الستار يعرف الوقت من رؤيتـه        يدري أحد عنها شيئً   

والحياة تمضي بطيئـة    . " لها وهي تعبر سماء القرية ال غير      
قاسية تغتال األماني وتحفظ األحالم العذاب وتفـرش زوايـا          
النفوس برغبات مبهمة غامضة مثل غبشة المساء وتزرع كل        

وصابرين، البقية  . ا مثل ذكر النخل    بحزن عقيم تمام   األركان
في أعمـاق الثـرى     . تحت التراب، حياتك الباقية   . في حياتك 

 ". بعيدة نائية مدفونة في حبة القلب 
وأسلوب المؤلف في إدخال الكلمات المعروفـة فـي         
الحديث العادي كما هي وسط السرد أو التأمل أسلوب جميل          

ر ثم  االنقلة من السرد إلى الحو    نكهة وحيوية ب  يعطي للوصف   
إلى السرد دون الشكل المألوف لذلك، وعندما يصـف أنهـم           

 يدخل كلمات التحيات وسط الحركة دون       يذهبون للصالة مثالً  
توقف أو إعداد وإنما الكلمات نفسـها هـي التـي  توهمنـا              
بالحوار فالحوار أو النطق بالكلمات وسـط السـرد مخـتلط           

 . سمات أسلوب محمد يوسف القعيدا سمة من ا تاماختالطً
واإلشارة إلى بداوة المعتقدات الشعبية في هذه البيئة        
الحلوة رغم تخلفها تأتي في تلقائية عفوية بحيث يصبح لهـا           



 ١٣

إن المصائب التي تنزل بالقرية كلها سـببها أن         . مذاق خاص 
ليس بالقرية مسجد وال مقام لولي، الغفير عبد الستار يـزين           

هذا الذي أخذ مـن األغنيـاء       " األدهم  " ورة  بيته للعرس بص  
قـام  . حكموا عليه ينحبس وحده في زنزانة     " وأعطى الفقراء   

.. " لـخ إوقع حيطانها وهرب    : انفرد وانتنى ما همه زنزانة    
ة أيـام كـان األبطـال       رصورة من صور البطوالت النـاد     

يتزوجون مائة امرأة وينطحون السماء برأسـهم ويحطمـون         
دميسنا " ا من المركز     هذا البطل يأتي نقاشً    األرض بأقدامهم، 

ليرسم صورة له على جدار بيت العرس، عرس عبد الستار          " 
 ولم يسـتطعها ولمـا اسـتطاعها ابنـه          الذي حلم بالبطولة  

 . استطاعها في غيبوبة حزينة
وال يفوت المؤلف أن يشعرنا بلحظات اليقظة من هذا         

ي إذ تتداعى   االستغراق في نشوة الحزن على بطوالت الماض      
يواصلون حكاياهم الحزينة، ست الحسن والجمـال       " األفكار  

كانت تجلس في القصر العالي في انتظار الشـاطر حسـن،           
هوه فاضل أدي إيه على دور الميـة مـا          : فجأة يسأل أحدهم  

 .. وكأنما انتظار ست الحسن فكرهم بانتظارهم هم" ييجي 



 ١٤

متعـرج  " زجزاجي  " وقدرة المؤلف على رسم خط      
قدرة فائقة فإذا نظرنا إلى تتابع األحداث فـي الفصـل األول           

 فإن األحداث هـي إشـارة       ١٩٦٧ مايو سنة    ٢٣:  نجد مثالً
خاصة بسبب الوفاة، التحقيق عمل عبد السـتار وحراسـته          

خروجه . منزل عبد الستار وحياته بعد موت صابرين      . الليلية
للحراسة وسط إذاعات تحرك الجيش مـن بعيـد، مناجاتـه           

ابرين، ذكريات طفولتها ومولدها مختلطة بذكريات يـوم        لص
دفنها وجنازتها، حرس كل شيء ولـم يسـتطع أن يحـرس            
صابرين، يأتيه رسول العمدة، يطلبه للتحقيق، يعود إلى بيته         
إلعالمهم، ميالد صابرين، غناؤها للفالحين في الغيط للحب        
لألمل للحزن الدفين لعتاب الزمان على هجر الحبيـب، ثـم           

لوصول إلى مركز التحقيق، سؤال، واستغراق فـي ذاتـه،          ا
أحالم ورؤى، ورد مقتضب، وهكذا نجد الحاضر والماضـي         

ا في السرد ال زمان واضـح ولكـن         بل المستقبل كله مختلطً   
" المكان وحده هو الواضح، وكأنما هو اقتراب من مـذهب           

تبهـت األحـداث واألشـخاص    في الرواية حيـث   " الشيئية  
 . ن لتبرز األشياء بزمانها الدائم الالنهائيويختلط الزما



 ١٥

وبموت صابرين تتراءى ألهل القرية وألبيهـا فـي         
إنها تعيـد صـنع حياتهـا       . صور شتى تصبح شبه أسطورة    

 . وتشرب أحزان العالم
وفي المشهد الختامي حيث يقوم المؤلف على طريقة        
القصص الشعبي بتصفية حساب كل شخصية بنفس الطريقـة         

ا في االفتتاح حيث يقدم لنا القريـة واألشـخاص          التي بدأ به  
ا فـي    أخير بأسلوب إذاعي تقريري إخباري نراه يعقد فصالً      

 :هذا المشهد الختامي يبدأ بقوله
قد تشرق مئات الشموس، تسـطع آالف األقمـار،         " 

يتلون النهار بكل األلوان، تولد األصباح الندية على صـفحة          
يذوب النهار األشـهب     تخدش الصمت،    ،الليل، تثقب الظالم  

الحلو في الليل األسود يغطي الليل البيوت والحارات، ولكـن          
فمهما حدث  . كل هذا لن يفعل للعزبة وألهل العزبة أي شيء        

فسـيظل، ولسـنوات    " هبة اهللا المنيسي    للعزبة، عزبة الحاج    
معجزة هذه العزبة هي أن تخلق فـي أعمـاق          . طوال قادمة 

ي تسيل منه األحالم كأنها ميـاه       القلوب ذلك الجيل المعتم الذ    
 ". الينابيع 



 ١٦

هذا السـؤال الـذي     " طيب وإيه العمل    " إن ترديده   
يطرح كل مكان اجتمع فيه اثنان ليدل على القلـق والحيـرة            

: " والخوف أن تظل حالة القرية كما هـي، يقـول المؤلـف           
 الموضـوع الـذي   نالناس هنا مختلفون بطبيعة الحال غير أ    

لم يكن قتل صابرين، كان     . اا واحد وضوعكان يشغلهم كان م   
األرض، البيوت، حيـاة كـل فـرد مـنهم،          : ا آخر موضوع

وجوده، زوجته، أوالده، تعـاملهم مـع بعضـهم الـبعض،           
كاتب موقفهم من الحاج هبـة اهللا المنيسـي          عالقاتهم بالباش 

قد " ولكنه ال يفقد األمل فكل منهم يهمس إلى نفسه          " والعزبة  
 ". اح الباكر أفضل من اليوم من غير شك يكون الغد الصب

وليست هذه الكلمات التي يختم بها الرواية من بـاب          
حسن الختام المفتعل، كال فالمؤلف مؤمن طوال الرواية بـأن          

ا ولكنه مؤكد ثابت هـو شـعور        ا غامض هناك في القرية شيئً   
 . األمل الذي يجتاح النفوس كل صباح

ن في أول الشهر أم     تأتي إلى عبد الستار، سواء أكا     " 
في منتصفه أصوات كل صباح لتؤكد في خياشـيمه رائحـة           
الشروق، معنى الميالد الجديد، القدرة على احتواء شيء بكر،         
يبلغ أقصى درجات النشوة، وعلى الرغم من كل ما يعانيـه           
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عبد الستار في كل ليلة على الرغم من لحظات االحتضـار           
فـإن عبـد    . كل ليلة البطيء، الحزن الذي بال حدود، ظالم       

الستار بمجرد أن تصافح عيناه نقاط الضوء الفضية يتكسـر          
في أذنيه صباح الديكة، ثغاء الحيوان، أصوات األبواب تفتح         
ببطء، صوت تساقط قطرات المياه على الوجوه في المصلى         

قبل صـالتنا،   أاللهم  القريب قول من يتوضأون ال إله إال اهللا         
ـ     .. لخإيذهب إلى أقرب مدار ساقية       ا إن في بطن القرية جنينً

باهر    ا ليغلب الخير على الشر، يقول      ا سيخرج إلى الحياة يوم
المؤلف هذا المعنى بأشكال تختلف فيقرب إلى القاص الشعبي         
من حيث ال يدري بشكل ظاهر، كل األمل في الغـد ولكـن             

حسـبه  . ليس هذا من شأن مؤلف رواية     . كيف ومتى وبماذا  
رة األشياء في إتقان مفعـم باإليحـاء        أنه ينقل الصورة صو   

إنه ابـن   . مليء بطاقة تفجر فينا اإلحساس بالحياة في القرية       
وجد حوادثها مكررة فكرر    . القرية عايشها أحس بها وبحزنها    

في روايته حوادثها، ال شيء يهز القرية إال جريمة قتل، هكذا           
وهكـذا  " يوميات نائب في األرياف     " قرر توفيق الحكيم في     

رر محمد يوسف القعيد في الحداد وفـي عزبـة الحـاج            يك
 .المنيسي
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وإذا كانت قرية المنيسي تقرب في الشبه من قريـة          
نائب األرياف فإن الحكيم لم يتعاطف مع قريته ولم يكن منها           
ولكن محمد يوسف القعيد غارق في قريته هو قطعـة منهـا            
 وهو في كل ذرة تراب فيها ولكنه مع ذلك ال يملك لهـا إال             

ا ولكنه أمـل فـالح       روائي وليس األمل أمالً  . األمل في الغد  
أصيل يحس دبيب الحياة في الطبيعة من حولـه فيتـيقن أن            
الحياة دائمة مستمرة متجددة لن يقهرها الحزن ولن توهنهـا          

فالفالحون يحلمون ويشـتاقون ويتطلعـون      . الرتابة والقتامة 
وقف وبطوالت  ولكنهم ليسوا ثائرين هكذا هم ولم يفتعل لهم م        

 .ألن محمد يوسف القعيد أصدق من هذا في عالقته بقريته
كم كنت أحب أن أقف بأسلوب القعيد وخاصة لغتـه          

ولكن هذا  . وطريقة مزجه المألوف بالمبتكر والعامي بالرفيع     
الجميل ينم عن عناية فائقة وصـنعة       " الفسيفسائي  " األسلوب  

و يبدو وكأنه سهل    دقيقة استطاع ببراعة أن يخفيها عنا فإذا ه       
كيفما اتفق بينما هـو فـي       . أو كأنه نتف من هنا ومن هناك      

 . الحقيقة بناء هندسي دقيق الصنع قد أجهد صاحبه
كذلك كنت أحب أن أقف بعيوب في الرواية ولكنـي          
أمام شاب تناول فنه في جدية ودأب نادرين وواصل سـيره           
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 هذه  الشاق في إخالص وأمانة قلما صادفتهما في شباب كتاب        
ا آخر غير هذه المقدمة التـي       األيام فليكن مجال العيوب مكانً    
     ا وإنما حسبي منها أن أشـارك       ما أردت بها دراسة وال تقديم

في تقديم كاتب في أدبنا الحديث لقرائه الذين يحبونه ويحبون          
ا لقريتـه وآلالف القـرى      قريته بل والذين سـيعملون شـيئً      

 .ظر ثورتها الحقةالرابضة في ريف مصرنا الحبيبة تنت
 )سهير القلماوي . د( 
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 مشهد افتتاحي
هنا عزبة الحاج هبة اهللا المنيسي، يحدها من الغرب،         
المكان الذي تسقط فيه الشمس كل مساء، في لحظة الغسـق،           

ويحـدها مـن    . قرية دميسنا، والتي يسميها كل الناس بالبلد      
 تنام في حضـن جسـر       ناحية الشرق، عزبة الموردة، التي    

البحر العالي، من خلف جسر البحر، تخـرج الشـمس مـن            
جوف الظالم، كل صباح، بين الجسر العالي والمكان الـذي          
تخرج من جوفه الشمس، ينام البحر، وهو في الحقيقة فـرع           
ـ          ا رشيد، يحدها من الناحية القبلية، حيث يأتي األتوبيس قادم

ويحـدها  . لم البحري من كفر الزيات، كل صباح، قرية السوا      
من الناحية البحرية، حيث يسير األتوبيس في آخر النهـار،          

ا إلى دمنهور، قريتي كفر عوانة       صفيره الحزين، ذاهب   مرسالً
ونكال العنب، تبدو العزبة، في وسط الحقول، كومـة طينيـة           
جاثية على األرض، كثيفة مشوشة، بضعة مبان طليت بلون         

م، سراية الحـاج هبـة اهللا       جيري أبيض، تلك هي برج الحما     
كاتب، وهناك، بشكل غيـر منـتظم،        المنيسي، مكتب الباش  

نخلة أو جميزة أو شجرة توت، تشرف على العزبة، موزعة          
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خاللها، ال يبدو للناظر إلى أعاليها فقط تخفي رمادية الحيـاة           
هنا ـ سادتي ـ عزبة الحاج هبة اهللا عبد الجبار   . في العزبة
 . المنيسي

 : حاج المنيسي الكبير ـ عن ال١
ال يذكر الناس هنا متى حج أول مرة، قيل إنه ذهب           
إلى بالد الحجاز أكثر من مرة بالطائرة، ولكن الحجة األولى          
فقط احتفل بها، ذهابه وعودته، سجل حجـه علـى جـدران            
العزبة، بيضت أجزاء منها، ورسمت صور ساذجة، لرجال،        

هر رمضان، ومن   ، بواخر، بيت اهللا، هالل ش     تجمال، طائرا 
وهللا على الناس حج البيت مـن       : " قبل كل هذا وبعده، كتبوا    

يـا  " ومن يومها والكل هنا ينادونه بـ       ". استطاع إليه سبيال    
 ".با الحاج 

األرض هنا أرضه، كل فـرد يـزرع قطعـة مـن            
األرض بالنصف، تكاليف الزراعة مناصـفة بـين الحـاج          

ـ        فة، حتـى   والزارع، والعائد من المحصول يحسـب مناص
بيد أن البيوت، الحارات، عيدان     " المواشي تشترى بالنصف،    

الحطب فوق السطوح، أبراج الحمام، دكان البقالة الوحيـد،          
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ال ". المصلى، الدوار، كلها، ملك الحاج هبـة اهللا المنيسـي           
يتعاملون مع الجمعية التعاونية، هو وحده الذي يتعامل معها،         

ـ     دات، يبيـع المحصـول،     يحضر التقاوي، الكيماوي، المبي
يحاسبهم، يأخذون ما لهم، يدفعون ما عليهم، في أيام الفـراغ           
القاتلة، وهي كثيرة على مدار العام، يعملون عند الحاج هبـة           

 . اهللا
 . ـ جحا أولى بلحم طوره

ال يذهبون إلى عضو مجلس األمة، أو رئيس القرية         
ـ  : لقضاء حاجة لهم، فالحاج كفيل بكل شيء، ويقولون        ه إن ل

معارف في المركز، والمحافظة والمنطقة التعليمية ومديريـة        
 . في العزبة يتم كل شيء بعلمه، الزيجات. األمن

حنا بنستسمحك يا با الحاج، ويا بخت من وفـق          إـ  
 . راسين في الحالل

قصص الحب اليتيمة بين عيدان الـذرة، وحـوادث         
ج القتل والطالق، حتى األحزان، أجل كل شيء يتم بعلم الحا         

 .هبة اهللا
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 ا ما يحدث ـ فإن كـل   وعندما يسافر ـ وذلك نادر
األمور تعطل لحين عودته، وال بد من عودته قبـل هبـوط            

ا عن العزبةالمساء، فهو ال يقضي الليل بعيد . 
لم يحدث في تاريخ العزبة كلها، أن سمع أحد عمـا           
يحدث داخل العزبة، لم يذهب أحد منهم إلى البلد، إلى العمدة،           

ا فـي حقـه وال      ا وال مشـكو    البلد، شيخ الغفر، ال شاكي     شيخ
ا، خالفاتهم بسبب األرض، مواعيد الري، الميـاه، بـل          شاهد

الرجال . خالفاتهم مع نسائهم، يذهبون بها إلى الحاج هبة اهللا        
وفي العزب المجاورة، يسـلمون عليـه، سـالم         . في العزبة 

المـرأة  الرجل للرجل، أما النساء، عندما تشـاهدنه، تخلـع          
الشبشب الموشى بالورد، تلف يدها في الطرحة، تحتوي كفه         
الضخمة بين يديها الطريتين، تسلم عليه، تقبل يديه، بيد أنـه           

 : يسحبها
 . ـ أستغفر اهللا العظيم يا ابنتي

ال يذكرون إنه رشح نفسه في أية انتخابات، ولكـنهم          
 يسمعون أن والده، الحاج المنيسي الكبير، كان يرشح نفسـه         

في انتخابات مجلس األمة، يذكرون هنا، أنه عندما قتل الحاج          
منصور أبو الليل صديقه الحميم، في قرية الضهرية، حـزن          
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ا قد من صمت    ا، صمت لحظة علمه، صمتً    ا عظيم عليه حزنً 
 :القبور

 . ـ إنا هللا وإنا إليه راجعون
ـ       ا وليـالي   جمع شمل الذكريات القديمة، قضى أيام

واجه فيها ذلك الشـحوب الـذي يصـيب          ا على مقتله،  حداد 
ا من أهل العزبة ال يذكر أنـه        ولكن أحد . األشياء قبل الموت  

 . رأى الحاج منصور أبو الليل يحضر إلى العزبة لزيارته

 : كاتب العزبة  ـ باش٢
ا في عزبة الحاج هبة اهللا المنيسي، مائة وتسعون فدانً        

وأخـوه  يملكها هـو    " من أخصب األراضي في هذه الناحية       
إنه وكيل  : الذي يعمل في منصب كبير بالقاهرة، يقولون مرة       

وزارة، ومرة مدير عام، أو مأمور، ولكنهم في كل األحوال          
وكذلك أختاه، وهما متزوجتان    . يجمعون على خطورة منصبه   

 ". في بالد بعيدة، ومن قوم أغنياء 
والعزبة، عادة، مرتبطة بالملكية الكبـرى، وهـي،        

 العمال الضروريين الستغاللها، ونظـام      ضيعة خاصة تؤوي  
، ١٩١٣العزب ال يرجع إلى قرن مضى، فقد نظم في سـنة            
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ويوجد اليوم حوالي خمسة عشر ألف عزبة، وأهميـة كـل           
واحدة منها، وتعميرها يرتبطان باتساعها، ولقد صار عدد من         
هذه العزب قرى حقيقية، ولكن أكثرها، من الناحية اإلدارية،         

 . لتي انفصلت عنهايتعلق بالقرى ا
وإذا كان مالك العزبة يشتغل بالزراعة المباشرة، كان        
الفالحون أجراء بالمياومة، وإال فهم شركاء أو مسـتأجرون،         

هذه الحاالت فهم ينتسبون، بشكل أو بآخر، إلـى         وفي جميع   
األرض، وهم يظلون فيها رغم تبدل المالك، فتجدهم في أكثر        

ت بالمالك الذين تعاقبوا على     الليالي يحكون، يحددون السنوا   
العزبة، بل يحددون األحداث الكبرى، بما كان يحـدث فـي           

 . العزبة
في عزبة الحاج هبة اهللا المنيسي سـراية، رماديـة          

ه ، تمـدها بالميـا    "األبيض، فيما بعـد     طليت باللون   " اللون  
ديرها أحد األنفار حتى ترفـع الميـاه إلـى          المعين طلبمة ي  

 ١٨رقمه  "  العزبة تندة، مكتب، تليفون      الصهريج العالي، في  
وأربعة مصارف، وترعة وعشـر سـواقي،       ". نكال العنب   

  ا وركوبتان إحدهما حمارة ولود وأربعـة       وثالثة عشر حمار
ثيران، أحدهم طلوقة لكل أبقار الناحيـة لوجـه اهللا تعـالى،            
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ووابور حرث، وعشرة نوارج، وسبعة محاريث، وقصابيتان،       
ربع حارات ودكان، وكوبري له درابـزين       وأربعة تبانات، وأ  

في العزبة مصلى وشـيخ     . من الحديد متآكل األطراف، قديم    
يؤم المصلين، وبندقية، وفوق كل هذا عشرة مـن الرجـال           

 . األقوياء وعائالتهم ومقاول أنفار
يملك الحاج هبة اهللا المنيسي حب الكثيرين، إعجابهم،        

تقدير ناتج بالضرورة   خوفهم منه، يحيطونه بهالة من التقدير،       
مما يسمعون عنه، وأكثره من الشائعات، وتلك التـي تثقـل           

 . حكاياهم، حكايا المحرومين في النصف األول من الليل
 . ةـ يا عم دا تالقيه مخاوي جني

في العزبة، سائق لوابور الحرث، يسمى األسـطى،        
  ا ملطخة ببقع الزيت، وطاقيـة وحـذاء        يرتدي عفريتة، دائم

لمه، وضاع لونه األصلي من كثرة االستعمال، في        تهات معا 
ـ          فالعزبة، ناظر للزراعة وخولي لألنفار، وكالف يقوم بعل

كاتب، ونحال يرعـى المنحـل،       ر، وباش االمواشي في الدو  
وجنايني، يعمل في الحديقة الكبيرة الواقعة في آخـر زمـام           
العزبة من الناحية القبلية، ويتمتع وحـده، دون كـل أهـل            

 .  بأكل المانجو والجوافة والبرتقالالعزبة،
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 :  ـ أهالي العزبة٣
والعزبة، عزبة الحاج هبة اهللا المنيسي، تقع في زمام         
قرية دميسنا، لكنها مستقلة عنها في كل شيء، فلهـا دكـان            

ـ        " بقالتها   ا  الذي يحضر بضاعته من إيتاي البـارود رأس"، 
يتبع صحيح أنه غفير غير نظامي، وال       " ومسجدها وغيرها،   

العمدة وال شيخ الغفر، وال يذهب إلى النقطة الثابتة، في نكال           
العنب، وال تمر عليه الدورية كل ليلة، ولكنه يحمـل بندقيـة     

     ا، عشر طلقات نارية، وال     يعلقها في كتفيه، ويحمل معه دائم
 على رقعة المعة مـن النحـاس        ا يحمل رقمه  يرتدي طربوشً 

ي شيء، العمدة ال سلطان     أجل، ال يتبعون دميسنا ف    ". األصفر
له عليهم، عندما ترد ورقة من دوار العمدة، مكتوبـة بخـط            
رديء بقلم كوبيا، ومطبقة بعناية شديدة، باستدعاء أحد األنفار         

، فما على النفر إال الـذهاب       "ا ما يحدث  وهذا نادر " إلى البلد   
وال . إلى الحاج هبة اهللا المنيسي، وهو يتـولى كـل شـيء           

تحاد االشتراكي، لجنة العشرين، إال أن يـوم        يعرفون عن اال  
انتخابهم يتحول إلى عطلة، أجازة، يوم ال يذهبون فيه إلـى            

تظل المواشي في الزرايب، الغيطان، فـي       . الغيطان الواسعة 
هذا اليوم، خالية حتى من العواطف، في الصـباح البـاكر،           
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وتراب األرض مبلل بقطرات النـدى البـاردة، وبالبخـار          
مـنهم  رج من األفواه مع الكلمات، يخرجون كل        األبيض يخ 

يلبس الجزمة أم أستك، تحتها شراب له خطوط فاقعة اللون،          
يرتدون مالبس نظيفة، خاصة، ال يذهبون بها للعمـل فـي           

ال يشترونها بأنفسهم، كل منهم تشتري له زوجتـه         . الحقول
هذه األشياء من سوق يوم السبت، من نكال العنب، يخـرج،           

 خيزران عوجاء في أسفلها صامولة من الحديد        في يده عصا  
في منطقة انثنائها جلد ذيل آخر حيوان ذبح في آخر موسـم،            

      ا وليالي تحـت    في هذا الصباح، مالبسهم نظيفة، طبقت أيام
. المخدة، يذهبون إلى دميسنا، بعضهم يمشـي علـى قدميـه          

 من الحمار الذي    واآلخر يركب ركوبة، والركوبة أرقى قليالً     
ا، وال ترى إال وعليها بردعة نظيفة، في        في الحقل يومي  يعمل  

دميسنا يتركها عند أحد أقاربه، ويذهب إلى االنتخاب، بعـد          
انتخبوني، تجدوني أخـدمكم    . " ذلك يتسكع في شوارع البلدة    

، يمر على البقال، الشكك ممنوع والزعل مرفـوع         "بعيوني  
تي، يذهب إلى الجزار، الجزمـا    . والرزق على اهللا مضمون   

يزور الموتى، هذا قبر المرحوم، يقرأ الفاتحة، تهـب علـى           
نفسه رياح الحزن الدافئة، الكآبة المبتورة الوجه، توفي إلـى          
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 اهللا تعالى، في، الموافق، سنة، تمتلئ العيون بالدموع،         هرحم
الصدور باألسى، عندئذ يختلط باألحزان أسى دفين، وقبل كل         

ا نتخابات، يحدث هذا كثير   هذا وبعده، يدلون بأصواتهم في اال     
في انتخابـات االتحـاد االشـتراكي، الجمعيـة التعاونيـة،           
االستفتاء، مجلس األمة، بيد أن عالقتهم بكل هذه التنظيمـات          
تنقطع في اليوم التالي مباشرة، تتوه مع حبات العـرق فـي            

 . لحظة الظهيرة
في عزبة الحاج هبة اهللا المنيسي ـ سادتي ـ أحزان   

فهم مبهمة، رغبات غامضة مثل غبشة المساء،       عواط. كثيرة
وسرور تأتي به المصادفات النادرة الحدوث، في هذه العزبة،         

تمليه، يعملون في الحقـول، يرتـدي        أفراد، فالحون، عمال،  
الواحد منهم جالبية من الزفير، باهتة األلوان، بمجرد ذهابـه          
إلى الحقل، وتحت الشجرة المزروعة على رأس الحقل، عند         

لساقية، يخلع مداسه، جلبابه، الصديري، ويبقى بقميص مـن         ا
البفتة، وسروال طويل، يربطه حول وسطه بتكة من الصوف         
األبيض، يجمع مالبسه، يلفها، يكومها تحت الشجرة، يضـع         

 .فوقها طوبة كبيرة حتى ال تطيرها الرياح ساعة العصاري
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في لحظة الغسق، والهواء طري، والظـالل باهتـة،        
ه، يتوضأ، يصلي، التحيات المباركات هللا، يرتـدي        يغسل نفس 

مالبسه، تكون الصالة عـادة علـى مسـاحة مـن النجيـل            
األخضر، أفراد هذه العزبة، يعيشون بخيـر قليـل، نـادر،           

 .وبآمال عراض
سائق وابور الحرث، األسطى عبده، يعمل في أشياء        
أخرى، يدير ماكينة المياه، يصلح السواقي، المحاريث، حتى        

ر الجاز، في العزبة، حالق، يقولون عنه مـزين، سـي           وابو
عبده، أو األسطى عبده، كما ينادونـه، ال يقـوم بالحالقـة            
فحسب، ولكنه يصف العالج للمرضى، يداوي الجراح، يحمل        
حقيبة كالحة اللون، عندما يصادف أي فـرد، وكـل أفـراد            

في أي مكان، على مدار الساقية،      العزبة زبائن عنده، يجلسه     
الحقول، في مساحة ظل صغيرة لحظة الظهيرة، في قاع         بين  

حارة، يحلق له، يروي له كل ما يسمعه، يـدل برأيـه فـي              
مشاكل الساعة، وقضايا العصر، وفي تمثيلية الساعة خمسـة         
ونص، والتي تذاع بعد نشرة األخبار مباشرة، يذهب إلى كفر          

 مالبسه نظيفة بصفة دائمـة،     . ا، كي يسن العدة   الزيات كثير
يرتدي بالطو أبيض ناصع البياض في كل األحوال، بيد أنـه           
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 فالح أيض  ا من الحـاج هبـة اهللا المنيسـي،         ا، يستأجر أرض
يزرعها أوالده وزوجته، ال يحلق ألهل العزبة بالنقود، ولكن         
بالمسنية، وهي كمية من الذرة والقمح، كل في أوانه، مـا إن            

 يقف على بعد    تفشر الذرة، أو يذري القمح، حتى يهل عليهم،       
يقول بصوت مسموع، ومن خالل     : واضح، معه ابنه وحماره   

 : بالغة الصفاء
 . ـ كل سنة وانتوا طيبين يا جماعة

      ا، في  ومعنى هذا، إنه يطلب المسانية، ويحضر أيض
مثل هذه الظروف، خادم المصلى، والمنـادي، حتـى عبـد           

خ عبد  الستار الغفير، وأبو الفتوح البقال، وإمام المسجد، الشي       
ـ         ا، يزرعهـا   الفتاح، كلهم مثل سي عبده، يسـتأجرون أرض

ا، مثل كل الفالحينأوالدهم، تمام . 

 : ـ إمام المسجد٤
ال ينقص عزبة الحاج هبة اهللا المنيسـي، سـوى أن           
يكون فيها مقابر للموتى، فعندما يموت أحدهم، يبكون عليـه          

ون في العزبة، طوال النهار، وفي لحظة تشييع الجنازة يسير        
، ببطء، في الطريق إلى البلد، بمجـرد أن يسـرعوا قلـيالً           
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ويتأخر حاملو النعش، فإن إمام المصلى، الشيخ عبد الفتـاح،          
وحدوه، يتوقف الجميع، تمتلئ المسافات     : ترتفع يداه، تصفق  

 .الخالية بين الرجال بالناس، ال إله إال اهللا
   ا، أن عزبتهم خالية من شـيخ    يحزن أهل العزبة أيض

أولياء اهللا له مقام كبير، يصلون فيـه علـى األمـوات،            من  
يقدمون له النذور، يوقدون في مقامه الشموع ليلة الجمعـة،          

أليام المفترجة، يقرءون في ردهاته المفروشة بـالظالم        اوفي  
دالئل الخيرات، ويصلون على النبي، طالبوا الحاج هبـة اهللا          

تعدوا للقيام بكل   ببناء مسجد كبير، كانوا قد جمعوا النقود، واس       
شيء بأنفسهم، بيد أن الحاج هبة اهللا، نظـر إلـى نقـودهم،             
والحماسة التي في العيون، وكانت الشـمس تميـل ناحيـة           

 :الغروب، مصمصت الشفاه، تفرقوا، قال الحاج هبة اهللا
 . ـ كفاية المصلى يا أوالد

من يومها، وكلما حدث في العزبـة شـيء، حـرق           
سـة، مـوت أحـدهم، جفـاف        زرع، تقليع قطن، ذبح جامو    

الترعة، فيضان زائد عن الحد من النيـل، كـل هـذا فـي              
عدم إقامة المسجد الكبيـر، المقـام       . اعتقادهم له سبب واحد   

 . العالي، ولي اهللا صاحب البركات
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 ": بقية "  ـ أهالي العزبة ٥
كل شيء يسير في هذه العزبة، كما هو مرسوم لـه،           

 نور النهار إلى لون رمـادي   يأتي الليل، يعقبه النهار، يتحول    
معتم، في ظلمة الليل، حيث تصبح خيانـة القمـر حـزنهم            
الوحيد، تثقب ذرات الضوء كتل الظـالم، تخـدش صـمته،           
أصوات الصباح، كل صباح شقشقة العصافير، صياح الديكة،        

 .ثغاء الحيوان، وشيش الشجر
في الصباح الباكر، يذهبون إلى الحقول، يعودون في        

 وغبشة المساء تظلـل األشـياء، يسـهرون،         لحظة الغسق، 
 . ينامون، ربما يحلمون

 ذلـك   يا ف شخص واحد خدش كل هذا، أحدث شرخً      
تـرك  . الجدار المانع، هو أبو الغيط المنيسي، ذهب إلى البلد        

العزبة فجأة، شوهد ذات صباح وهو ذاهـب إلـى دميسـنا،            
، هناك، قابل مقاول األنفار الكبير، في المساء، عاد إلى أمـه          

طلب منها أن تعد له زوادة، قالوا عنه، في العزبة، أن البنت            
 . صابرين، أكلت بعقله حالوة

ما زالوا في عزبة الحاج هبة اهللا المنيسي يتذكرون،         
ذات مساء، شمس ساعة الغروب الهادئة الخجلى، نزول تلك         
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الطبقة اللينة التي تحيط باألشياء في الليل تهب على النـاس،           
صوبة والنماء، ومذاق قطرات المياه، ورائحة      تحمل معنى الخ  

في هذا المساء، خرج أبو الغيط، معه       . ااألرض المروية حديثً  
من يحمل له الزوادة، تاهت معالم األشـياء والظـالل فـي             

ا، لحظة الوداع، ألم ساعة     كان أبو الغيط حزينً   . غبشة المساء 
مات التي تعبـر عـن الشـوق        لالفراق، حيث ال يجدون للك    

.. سى الكامن في هذه اللحظة، خرجت أصواتهم مستطيلة       واأل
 :مسطحة

 . ـ مع السالمة يا أبو الغيط
 : غمست عيونهم في الدموع

 . ـ تروح وترجع لنا بالسالمة
أياديهم تلوح في الفضاء الالنهائي، وكـان الحـزن         

ا في الصدور، هنا، سادتي، عزبة الحاج هبة اهللا عبـد           منطفًئ
 . نيسيالجبار عبد القوي الم
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 التحقيق
 ١٩٦٧ من مايو ٢٣الثالثاء 
 إشارة

 من مركز إيتاي البارود 
 إلى مفتش صحة المركز

يرجى التكرم باإلفـادة، عـن سـبب وفـاة          
المدعوة صابرين عبد الستار، من أهالي قرية دميسنا        

 . التابعة للمركز، وذلك من واقع الدفاتر الخاصة بكم
وأن . مل عدم التـأخير   ولألهمية القصوى، نأ  
 . نوافى بالمطلوب بصفة عاجلة

 ...مع الشكر
 / /  :التاريخ

 مبلغ اإلشارة
 إمضاء

ألسـى فـي الـنفس، ذرات       اتلك لحظة ال تبعث إال      
الظالم تتساقط، اللون الرمادي المغبش، كل فرد ينسحب إلى         

قرص الشـمس   . داخل نفسه، لحظة سقوط الليل على العزبة      
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عودته من رحلة اليوم الخرافية نام علـى        األحمر القاني بعد    
األفق البعيد، الحقول المترامية األطراف تحولت خضـرتها        

 الوليد إلى لون أزرق غـامق، بقايـا         الندية في ظالم المساء   
الشمس الغاربة، تتوه بعالمها تتكسر على الجـدران الطينيـة        
الواطئة، ذؤابات األشجار، الخضرة البعيدة المدى، الحارات       

 . قةالضي
في مثل هذه اللحظة، من كل يوم، يقف عبد السـتار           
على رأس الجسر الموصل بـين العزبـة، وبـين الجسـر            

ا، الفالحون عائدون إلى منازلهم بعـد       العريض، يقف صامتً  
يوم من العمل في الحقول، الصبايا خارجات ليمألن الجـرار          
من الترعة القريبة، الجسر المترب العريض، تناثرت عليـه         

وث البهائم، بقايا عالمات سيارة عبرت هذا الجسـر         قطع ر 
 . من زمان مضى

يـا  : يعود الفالح إلى منزله، على باب المنزل ينادي       
بت، ينزل من فوق حماره، يدخل الحمـار بمفـرده، يقـف            
الرجل، يستدير إلى الجاموسة والبقرة اللتين يمسك بمقودهما        

ة، يربطهما،  في يده، يحتويهما بنظرة حانية، يدخل إلى الزريب       
يضع لهما العليق بنفسه، يخرج إلى وسط داره، يمسح أركانه          
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ـ          ا األربعة بنظرة حيرى، يتشمم رائحة المنزل، ال يرى دخانً
ا من الفرن أو الكانون، يدرك على الفور أنها ليلة مـن       خارج

ليالي القحط، يخرج إلى الحـارة الضـيقة، يجلـس علـى            
ا بأكمله   رافقته يوم  المصطبة، على البعد تغوص الشمس التي     

في متاهات غريبة، ال يدري عنها أي شيء، يجلسون علـى           
المصاطب، يتجمعون، يتقاربون من بعضهم البعض، يحكون       
الحكايا، يقولون كل شيء، الحنان الذي بال حـدود، الشـيء           
المبهم الغامض يتوسد األعماق الحبلى بالحب، بالرغبة فـي         

 . األمورالوصال، يتحدثون بال نظام، في كل 
 إلـى الناحيـة المواجهـة    يتحرك عبد الستار قلـيالً    

كاتب، هناك، يرفع يده     للعزبة، مكتب الناظر، ومكتب الباش    
 : بالتحية

 . ـ السالم عليكم
ال يرد عليه الكاتب، تسقط يده إلى جـواره، يخـرج         

 الكاتب دفتر ا، متآكـل األطـراف، يفـتح الصـفحة         ا صغير
 : الستار، يعطيه القلماألخيرة، يدني الدفتر من عبد

 .ـ خد يا سيدي
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بخط متآكـل متعـرج     . بسم اهللا . يطلب منه التوقيع  
يكتب اسمه، عبد الستار، يقوم الكاتب، يتجه إلـى المخـزن           
الداخلي، مخزن مظلم تنبعث منه رائحة عفنة، ولكنه محبـب          
إلى نفوس كل الذين يسكنون العزبة، يخرج الكاتب البندقيـة          

 :مها لعبد الستاريسل. الميزر الصدئة
 . ـ البندقية سليمة أهي يا شيخ الغفر

 :لغ، يحتويها، يحتضنهااالبندقية بحنو بيتحسس 
 . كاتب ـ سليمة إن شاء اهللا يا حضرة الباش

يأخذ منه الطلقات العشر، يضعها في جيب الصديري        
كاتب، من وجود الطلقات العشـر       يتأكد، أمام الباش  . الداخلي
 : بالتحية مرة أخرىيرفع يده . في جيبه

 . ـ طيب السالمو عليكو بقى
 :عندئذ فقط، يرد عليه الكاتب
 . ـ ليلة سعيدة يا شيخ الغفر

البسمة على وجهه، في يده المفتـاح والقفـل، يهـم           
بإغالق الخزن المعتم الرطب، يخرج من مكتب الكاتـب، ال          
تتكسر طالله هذه المرة على األرض الرمادية، فالشمس قـد          

المتاهات الغربية، النائية، يحرك أصـابعه فـي        ضاعت في   
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ته على رأس الجسر، عنـد مـدخل        فتور، يعود إلى نفس وقف    
العزبة، بجواره الفتة صغيرة، إنه ال يعرف القراءة والكتابة،         

عزبة الحاج هبـة اهللا     : وإن كان يدرك أن المكتوب فيها هو      
المنيسي، سهم يشير إلى الناحية التي تغرب منهـا الشـمس،           

 كيلو مترات، سهم آخر يشـير إلـى         ٣دميسنا  : توب عليه مك
الموردة، كيلو  : الناحية التي تشرق منها الشمس، مكتوب عليه      

متر ونصف، سهم ثالث يشير إلى الناحية البحريـة، نكـال            
أمامك نقطـة بـوليس     : ا كيلو مترات، مكتوب أيض    ٥العنب  

 .  كيلو مترات٥على بعد 
تفه اليمنـى يحتضـن     يعلق عبد الستار البندقية في ك     

القايش بكلوة يده اليمنى، يتحسـس الطلقـات العشـر بيـده            
اليسرى، وهو عائد إلى منزله، يشم رائحة األرض والمـاء          

الليل يمأل خياشيمه بأشياء مبهمة غامضة، هـديل       . رةخضوال
 العائد إلى البناني، مع آخر أضواء اليوم الميت، حبات          الحمام

تها بعد اليـوم، لـن يـرى        لن يسمع ضحك  . الظالم في الجو  
 . بسمتها

صـوت  . آخر العائدين من حقولهم، نهيق حمار بعيد      
من يغنون لألدهم، وأبو زيد الهاللي، والزناتي خليفـة، فـي           



 ٤٢

رائحة الليل ال تحمل لعبد الستار      . الحقول القريبة من العزبة   
سوى الخوف الغامض من المجهول، عندئـذ، يتحـدد فـي           

. ستعداد لمغامرات الليل األسطورية   أعماقه شعور بالرهبة، اال   
في قلب الظلمة، التي تشتد آخر الشهر عن ظلمـة مخـزن            

كاتب، يعود إلى منزله، حلقات السمر على المصاطب،         الباش
 أبواب البيوت،

 . ـ السالمو عليكو يا رجالة
 . يرفع يده، يسير ببطء متعمد

تفضـل يـا    أـ وعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاته،       
 . رشيخ الغف

يبتسم لنفسه في رضى، يغمغم بكلمات عن السـتر،         
 . وكثرة الخير

يواصلون حكاياهم الحزينة، ست الحسن والجمـال،       
كانت تجلس في القصر العالي، في انتظار الشـاطر حسـن،           

 : فجأة، يسأل أحدهم
 ..يه على دور المية ما يجي؟إـ هو فاضل أد 

. عبد الستار في طريقه إلى منزله، في وسط الـدار         
زوجته، أم صابرين، اسمها الحقيقي ستهم، ابنها البكر هـو          



 ٤٣

الزناتي، بيد أن الكل يناديها، على خالف العادة، أم صابرين،          
لى قعر الحارة الغويطة، يقف أمام باب منزله،        إعندما يصل   

تطالعه من أعلى الباب حدوة حمار، وبصلة قديمة معلقة على          
، يحملها في يده، يدخل     واجهة المنزل، يخلع البندقية من كتفه     

 . منزله
في وسط الدار، حصيرة قديمة مفروشة، الحصـيرة        
الجديدة ال تفرش إال في المندرة الواسـعة، وفـي حضـور            

 : ضيوف، يخلع مداسه
 ـ سالمو عليكو
 : يقف ابنه الزناتي

 . ـ وعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاته
 اللمبة الجاز معلقة على جدار رمـادي    . ايجلسان مع ،

ظلها يتماوج في ليونة على الخشب والبوص فـي السـقف،           
عبد الستار البندقية إلى جواره، يتربع، يضع يده فـي          يضع  

 :حجره، يستغرقه تفكير عميق
 . ـ ما تجيبي العشا يا بت

ا هي بسمة األمل فـي العزبـة،        أنجبت له ستهم، بنتً   
 ضالًا هو خيرة الرجال فيها، وال يناديها إال يا بت، هذا ف           وابنً



 ٤٤

عن اثنين آخرين من األوالد، ال يقول عنهم عبد السـتار إال            
بـ أن اهللا قد افتكرهم فأخذهم، أما هي فإنها ال ترد عليه إال             

بيد أنها في لحظات الصفاء والحـب، وهـي         . يا أبو الزناتي  
أما عندما يجلسان فـي المنـدرة       . يا ستورة : قليلة، تقول له  

سمه بنظرات حالمـة،    البحرية، تجلس إلى جواره، تفرش ج     
ـ         ا الحنان الدافئ، الحب العميق، عندئذ يخرج الصوت مبحوح

 . ـ الال يا شيخ الغفر
ال يوجد في العزبـة     . ال يستطيع عبد الستار أن يرد     

   ا ليس بشيخ غفر، ولكنها تخرج من فم        غفير سواه، وهو أيض
ستهم، حلوة، مفروشة باألماني العـذاب، مثقلـة بـاألحالم          

 . امضة كالليل الطويل المقبلالمبهمة، الغ
. تقبل ستهم حاملة األكل، تضع الطبلية في المنتصف       

ـ شـيء    يجلسون حولها، نظراته الحيرى تبحث عن شيء      
ناقص، غائب، تستقر النظرات على المكان الذي كانت تجلس         

الظالل المنكسرة علـى    . تغيم الدنيا في نظراته   . فيه صابرين 
فروشة بالظالل الباهتة، تتـوه     الحصيرة الم . الجدران الكالحة 

معالم الرسومات المنقوشة على الحصيرة باألحمر الصـارخ        
 : واألخضر الهادئ بين طيات الظالل



 ٤٥

 . ليه راجعونإـ إن هللا وإنا 
تقف اللقمة في حلق ستهم، تمتلئ العيون بالـدموع،         

 : تشهق ستهم
 . دا حرام واهللا!ـ خبر إيه يا راجل؟

شياء من حوله في صـمت،      عبد الستار ينظر إلى األ    
البوص في السقف، الجدران البليدة، الزناتي، ستهم، الدمعـة         
الوحيدة التي تجود بها العين، تقف بين التجاعيد، تنزل، تتوه          

 يحـس بهـا عبـد    . افي الذقن الذي لم يحلق منذ أربعين يوم
الستار رطبة، ندية، بين الشعيرات الخشـنة، يلقـي باللقمـة           

مسح فمه بظهر يده اليمنى، يـنفض حجـر         لي. الجافة من يده  
 : جلبابه من اللقيمات المتكسرة

 . ـ اعملي الشاي يا بت
يغرق في الصمت من جديـد، يتـوه فـي الظـالل            

الزناتي، زينة شباب العزبة، ال يتكلم، ال ينظر إلى         . المتكسرة
والده، رشفات الشاي تتهادى كتعليق على الحـادث، ثـم ال           

 . شيء بعد ذلك
 الستار علبة الدخان، الدخان فيها قليـل،        يخرج عبد 

يلف سيجارة، ال بد وأن تكون رفيعة، حتى يكفيـه الـدخان            



 ٤٦

السيجارة هي أنيسه الوحيـد     . الباقي في الليل الطويل المقبل    
في الليالي الطوال، على الجدار المقابـل، األدهـم مـنكس           
الرأس، أحس عبد الستار بالضيق، ال يدري حقيقة ما السبب          

لكنـه  . ، همس لنفسه معلهش يا أدهم، بكرة تتعـدل        في ذلك 
ال . أدرك أنه ال يوجد من يستطيع أن يعدل األمور المعوجة         

األدهم، وال عشرة آخرون مثله، صورة األدهم تاهت معالمها         
 . بفعل تساقط البياض من الحائط

 . ـ ربنا يرحمها
 . ـ ما رحمة إال رحمة الحي

من دميسنا، في   صورة األدهم، رسمها نقاش أتوا به       
زواجه من ستهم، في ليلة الدخلة، خرج عبد الستار، وسـط           
الدار خال إال من شقيق ستهم، أهالي العزبة فـي الخـارج،            

ه دلحظة انتصار بالغة القسوة، الصمت، المنديل األبيض في ي        
عليه بقع من الدم األحمر، تنطلق زغرودة، تخدش الصمت،         

لعفاف، الفرح، البشـر،    تخترق الظالم، نقطة الدم هي دليل ا      
في الصباح، بعد أن استحم وفطر وشرب الشـاي، ودخـن           
السجائر الواحدة تلو األخرى كان يحكي له كل شيء، وعندما          



 ٤٧

كانت تلد له ستهم، كان يعدل من وضع جلبابه الذي يرتديـه            
 . بالمقلوب، يذهب إلى األدهم، يتشاور معه في اسم المولود

الدور الثاني من الشـاي،     أما الليلة، ستهم تقوم بعمل      
األسى يترقرق في األركان المظلمة، وعلى الجدران الكالحة،        
يفترش المساحة القليلة التي تفصل بين عبد الستار واألدهـم،          

في هذه اللحظة، الليل    . شعر بحنين للوقوف على رأس الجسر     
 يزحف على الحقول المترامية األطراف، الحقـول الواسـعة        

دود، هامات األشجار تتوه معالمها على      تتحول إلى بحر بال ح    
شرب الدور الثاني من الشاي، حمد ربه على        .. المدى البعيد 

 : كل حال، قام عبد الستار من مجلسه
 . ـ ربنا أمر بالستر

ألقى نظرة على األدهم، استأذن منه، خرج، الزناتي        
 . ينبش أسنانه بعود كبريت. جالس في مكانه

 في الظـالم العميـق،      خرج عبد الستار، سار ببطء،    
يرمي اإلنسان نظراتهن ترتد إليه خائبة، ال يرى اإلنسان كف          
يده، أو السائر إلى جواره، ال يدرك حتى مالمـح األشـياء،            
تأتي إليه األصوات فال يدرك مصدرها، الظالم يغتال األنوار         

. عبد الستار يبدأ اآلن رحلته    .. الخارجة من النوافذ واألبواب   



 ٤٨

ى تييه البارود هزه، كركون شرف معتبـر        وراح األدهم عل  
 . كله عشان األدهم

مر على دكان أبو الفتوح، أخذ باكو دخـان ودفتـر           
كان هناك جمع من الرجال، الراديو يجمعهم، في مثل         . بفرة

 :من كل ليلة. هذا الوقت
ولقد تحركت قواتنا المسلحة إلى حدودنا في سـينا         " 

 الجبهـة السـورية     وذلك لدفع العدو إلى توزيع قواته علـى       
والجبهة المصرية، وذلك ألن أمن العـالم العربـي، كـل ال            

 ".يتجزأ، هنا القاهرة 
      ا بالزيت  ا ملطخً لم يدفع الثمن، أخرج أبو الفتوح دفتر

. وقيد فيه ثمن الباكو ودفتر البفـرة      . والسمن والعسل األسود  
ـ           ا، ككبـار   في أول الشهر يدفع ما عليه مرة واحـدة، تمام

أفرغ باكو الدخان في علبته الصـدئة،       .  في البندر  الموظفين
لف ورقة الباكو، وضعها فوق الدخان، كي ال يتسرب مـن           

 . العلبة
 . ـ سالمو عليكو يا رجالة



 ٤٩

 "        ا، لذلك  إن ما يهدد سوريا اليوم، قد يهدد مصر غد
بـين أفـراد قواتنـا       % ١٠٠كله، فقد أعلنت حالة طوارئ      

 ". المسلحة 
 لم يسمع باقي كالمهم، وال حديث       ردوا عليه السالم،  

الراديو، أسلم نفسه للظالم والصـمت، وصـل إلـى رأس            
الجسر، أدرك أن الليل رهيب، وأنه يخافه، يخشاه، يعمل لـه           
ألف حساب، السماء فوقه متاهة غريبة، بحر بـال شـطآن،           
ينبوع حزن، نظر إلى الترعة تحته، أدرك أنه حـزين، وأن           

س على جذع الجميزة التي قطعت      ا منه، جل  ثر حزنً كاألدهم أ 
في العام الماضي، ألقى نظرة على بيوت العزبة، اسـتوقفته          
من خالل العتمة سراي الحـاج هبـة اهللا المنيسـي، مبنيـة             
بالطوب األحمر واألسمنت، بالمسلح، على سطوحها العاليـة        

السـراي حديقـة    إيريال، وخشبة تحمل سلك التليفون، أمام       
ة مياه، ماكينة النـور، ومسـاحة       خلف السراية مضخ  . جميلة

يسمونها الحوش الكبير، فيه الطيور، وحجرة المعاش، وكـل         
 . ما يسمع عنه أهل العزبة من خيرات اهللا

سبحان من له الدوام يا عبد الستار، والحياة تمضـي          
بطيئة، بطيئة، قاسية، تغتال األماني، وتحنط األحالم العذاب،        



 ٥٠

 غامضة، مثل غبشـة     وتفرش زوايا النفوس برغبات مبهمة    
      ا، مثل دكـر    المساء، وتزرع كل األركان بحزن عقيم، تمام

تحت التـراب، حياتـك     . النخل، وصابرين، البقية في حياتك    
 . في أعماق الثرى، بعيدة، نائية مدفونة في حبة القلب. الباقية

 . لكن معلهش يا صابرين. ـ لو كان بإيدي
 . وقف مكانه. خبط يده على فخذه

 .  أجركـ عظم اهللا
 . لم يبك أمام أحد من الناس

 . ـ شكر اهللا سعيك
عاد في آخـر الليـل إلـى داره،         . حضر ليلة المأتم  

الزم فيه حرب، دول أخذوا االحتياط، نازلين       : سمعهم يقولون 
في الشبان لم من البالد، ماتت صابرين، فاسعفيني يا دمـوع           

عنـدما  تقلب على الجنبين طول الليل، لكنه لم يبـك،          . العين
حملوا جثمانها في دميسنا، سار خلفه، نظر إلـى الزنـاتي،           
تعبير ميت على الوجه األخرس، صابرين، الوجـه يقطـر          

 : عذوبة، تسيل منها الرقة
 .ـ صباح الخير يا با



 ٥١

فيه بقايا نشع، أهالوا عليها     . وضعوها في قبر صغير   
 التراب، 

 . حنا من غيرك ما نسواش بصلة يا باإـ 
سدوه بالطين المثقل بالتبن، وقـف فـي        القبر مظلم،   

تلقى العزاء، آالف األيدي احتضنت يده، الوجوه       . أول الصف 
   ا، جلس في المندية الواسـعة،      الحزينة، النفوس المفعمة عذاب

شرب القهـوة المـرة،     . سمع آيات القرآن، أكل معهم بالليل     
دخن السجائر التي اشتراها كي يقدمها للمعزين، ولكن عينيه         

عبرت سـماء   . معا، سهر طول الليل، في منتصف الليل      لم تد 
 . طائرة كل ليلة. العزبة

بيد أن عبد الستار، في صباح اليوم التالي، يذكر هذا          
ا،عندما كان يقضي حاجته في الحقل القريب من العزبة        جيد .

شعر برغبة في البكاء، قام في مجلسه، استند إلى صفصـافة           
 بين يديه، نظر إلـى      صغيرة على رأس الحقل، أمسك رأسه     

صفاء سماء أبريل الكاذبة بكى، اهتز جسمه من شدة الحزن،          
 . حاول بعض الناس إسكاته، ولكنهم تركوه
 . ـ سيبوه يا جماعة، دا يريحه

 : صاح، وعيناه إلى السماء العالية



 ٥٢

 . ـ يا اهللا، يا اهللا
 : مصمصت الشفاه من حوله

  .ـ ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
تجرعهـا علـى    . شرب السماء الزرقاء حتى الثمالة    

 : مهل
 . ـ يا سيدي أحمد يا رفاعي مدد

 :تساءل أحدهم في دهشة
 !ـ الراجل حصل له لطف؟

 على الجميع، توقف عن البكـاء،       سقط الصمت ثقيالً  
ليه جبت لي الفطور ونسيت تجيب لي العشا، يا         : قال األدهم 

 ماتـت صـابرين،     خوفي يا بدران ال يكون دا آخر عشـا،        
 . فاسعفيني يا دموع العين

رغم كل ما حدث، فإنه يحبها، يشرب معهـا، كـل           
ماتت . مساء زرقة سماء العالم، ماتت صابرين، دفنتها بيدي       

الحزن يفتـرش المسـاء،    . صابرين، ما زلت أذكر كل شيء     
من يمت  . بريلإكان اليوم هو يوم الخميس، الثالث عشر من         

لصالحين، يضاء قبـره طيلـة الليلـة     في هذا اليوم فهو من ا     
األولى، ليلة الجمعة، بقنديل أبيض، هكذا يقولون، سنة ألـف          



 ٥٣

وتسعمائة وسبعة وستين، لحظة ما قبل الغروب، الليل يجـثم          
على الحقول، السواقي، الطرقات، العزبة، ماتت صـابرين،        
صوت يشرخ الهدوء الجاثم على العزبة، يخـدش الصـمت          

 . لحقوني، صابرين ماتتألهوي، يا : المسربل بالظالم
كانت الساعة الثامنة مساء، هبات النسيم، فراغ شهر        

بريل، حمار بعيد ينهق، شخص يغنـي، الحـاج هبـة اهللا            إ
المنيسي يمر أمام العزبة، في يده راديو صغير، سالم عشانه،          

سافو دا ما فيش أحسن منه، يؤذن       . سافو؛ حافظ كيانه، سافو   
 :في المصلى الصغيرة

 . الصالة والسالم عليك، يا أشرف خلق اهللاـ 
ماتت صابرين، وكانت طقطقات مقص األسطى عبده       
الذي افترش األرض وراح يحلق للكالف، بجـوار الـدوار،          
تأتي خافتة، تحدث أمام المصلى عن الثواب والعقاب، والحياة         
اآلخرة، تهدمت تقدمت بي السنون فجأة، األم سـر ابنتهـا،           

لبنت تطلع ألمهـا، وإن الحـاج هبـة اهللا          إن ا : ويقولون هنا 
حتى العالقات بين النـاس، ولكـن       . المنيسي يمتلك لك شيء   

أن : صابرين، ال أعتقد، ربما تصوت هي ذلـك، ويقولـون         
الستر نعمة من اهللا على عباده، وأنها ـ صابرين ـ تستحق   



 ٥٤

ما حدث لها، وأنني مجرم، وإن اهللا غفور رحيم، وإنه فـي            
م الجبار، وأنني رجل حقيقي، مثل األدهـم،        نفس الوقت المنتق  

وأبو زيد الهاللي، والزناتي خليفة، وإن شاربي قد تقوس منذ          
 . أن ماتت صابرين

 : قالت لي الداية
 ـ مبروك، بنت، نسميها إيه؟ 

 : رأسي، رفعت فكرت طويالً
 . ـ نسميها صابرين

دخلت حجرة زوجتي، طست ماء، دم أحمـر علـى          
عة من اللحم األحمـر فـي لفـة         األرض، صراخ طفل، قط   

خرجـت  : صغيرة، واء، واء، ألقيت على الجميع نظرة فاترة       
كل الذي كان يهمني في هذه اللحظة، هو كيفية إحضار مبلغ           
ربع جنيه للداية، عدلت الجالبية وكنت قد لبسـتها مقلوبـة،           
حتى يزول الكرب ويأتي الفرج، وتضع ستهم، هكذا طلبـت          

 :دكانمني الداية، ذهبت إلى ال
 . ديني يا أبو الفتوح ربع جنيه سلف ألول الشهرأـ 

 . ـ حا أضيفه ع الحساب
 .وعدت إلى البيت
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ليلة إن ماتت صابرين، كنت في الحوض القبلي، بعد         
منتصف الليل بقليل، لحظتها، تحسست الجـالء بصـدري،         

خاطبت جدران الليل، نجومه، صمته،      بيدي بعيني المتعبتين،  
إن كل شيء   :  على حافته األبدية، قالوا    وقفت هناك، . ظالمه

 . ال قيمة له ما دامت صابرين قد ماتت
علـى  . وقف عبد الستار، سار إلى منتصف الجسر      

      ا، هناك أهله صـدقات     البعد توجد دميسنا، هو من أهلها أساس
         ا عنـد   عمره، ولكنه يسكن هنا في العزبة، منذ أن عمل غفير

. المولد، شيء هللا يا أهل اهللا     الحاج هبة اهللا المنيسي، في ليالي       
وفي ليالي األفراح، التي تكثر بعد جني محصول القطن مـن           
كل عام يخطفه رجله، يذهب إلى دميسنا، يعود إلى العزبـة،           

ينـاجي النجـوم    : يلف كل الحقول، يحدث نفسه يكلم الحقول      
يعود إلى رأس الجسر، يجلس، يوغل الليـل فـي          . الساهرة

ا، صحيح أنه المسئول عن كـل  يًئصمته وسواده، ال يخاف ش   
في موسم القمح عليه أن يحـرس الحقـول         . شيء في العزبة  

المترامية األطراف، ال من الجوقة، بل من احتمال أن تحرق،          
تشعل النار في كرة من القماش مغموسة في الجاز، تربط في           

. ذيل كلب، يطلق، يجري في الحقول بجنـون ال مثيـل لـه            
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ل والنساء واألطفال، الرجال فـي      ايخرج الرج . تشتمل النار 
مالبس مقطعة، ممزقة، ينامون بها، النسـاء شـبه عرايـا،           
مفكوكات الشعر، في عيونهن تبدو الدهشة، يكشفون أنها في         
حقول القمح الواسعة، يحدقون بعيونهم الصغيرة، التـي بـال          

 . موش، في النيران، يحددون، رغم الظالم مكانهار
 . للي كان مملحـ دي في الحوض البحري، ا

يعرفون في أرض من، يعـودون إلـى منـازلهم،          
في أول أيام القطـن، هـو       . يتركونها حتى تسكت من نفسها    

نبات أخضر صغير، يحرسه، قد يقلعه بعض األفـراد فـي           
الليل، يسهر في الحقول الواسعة، تهب رياح الليل، تتحـرك          

 :الشجيرات الصغيرة، يصيح
 ـ مين هناك؟ 

لجهة المقابلة لسراية الحاج هبة اهللا      لعزبة، ا امن أول   
المنيسي ـ هناك دوار الوسية ـ العجول فيـه بـاآلالف ال     
تأكل البرسيم، بل تعيش على الكسب الذي يشتريه الحاج من          

 على سيارة نقل كبيرة، تعن عـن        كفر عوانة، ويأتي محمالً   
قدومها من بعيد سحابات الغبار التي تسير بنفس سـرعتها،          

 ترى الشمس، في الدوار من الداخل، توجـد         هذه العجول ال  



 ٥٧

طلمبة مياه لها حوض واسع، هذه العجـول يحرسـها عبـد            
الستار، فقد تسمم في ظالم الليل، يوضع لها السم في المزود           

هذه األشياء، تحدث عادة، كشكل من أشكال االنتقام        " الكبير،  
من الحاج هبة اهللا المنيسي، عرى طرد أحدهم من العزبة، أو           

ـ         فًالعاده عن العمل أو خ    إب  ها علـى نظـام الـري، أو لقطع
المسانية عن أحد، وقد تحدث ألسباب أبسط من ذلك، لتصور          
أحد الفالحين أنه أهين من الحاج، وتتم عادة فـي الليـل ـ    

 ".حتياطات ال نهاية لها اويعمل لها ترتيب سابق، وب
حرست كل شيء، ظالم الليل، صمته، نجومه، لـم         

الـذئاب والثعالـب    . ة شيء منذ مدة طويلة    يحدث في العزب  
واألفاعي تعرف صوتي، وطائرة منتصف الليـل أحرسـها،         
حتى تغيب عن األنظار، ولكنك يا صابرين، لم أقـدر علـى            
حراستك، أو حمايتك من عزبة المنيسـي، وال حتـى مـن            

شـرة  اصفوت المنيسي، عندما يبزغ القمر تكون الساعة الع       
 سماء العزبة، قادمة من ناحيـة       مساء، وعندما تعبر الطائرة   

دميسنا، يكون منتصف الليل بال زيادة وال نقصـان، يشـعل           
 على الجسـر المتـرب، يرفـع        السيجارة الثانية، يسير قليالً   

عينيه، الليل ينام على الحقول البعيدة، العزبة، القرية، يلـف          
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كل شيء بداخله، الصمت يغتال أصـوات الـذين يغنـون،           
لتاع، يعتبون على الزمان، يـذرفون      يعبرون عن الشوق الم   

 .اآلهات
 . ـ سالمو عليكو يا عبد الستار

أحس أن هذا الصوت لشخص غريب عن العزبـة،         
 : فهو يميز كل األصوات هنا، انتبه فجأة

 . تفضلأـ وعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاته، 
اقترب منه، وضع يده في يده، هزها، عرف فيه أحد          

ا لوجه، شم فيـه    ن، عندما أصبحا وجه   غفراء دميسنا النظاميي  
رائحة الليل، واألرض، والماء في الترعة الصغيرة، النسمات        

 : االرطبة في سماء اهللا العالية، خرج صوته مرعوشً
 . تفضل يا شيخ الغفرأـ 

 . ـ كتر خيرك
بال إرادة، ناحية العزبة، بعد قليـل       . سارا. الصمت

 .يبزع القمر من الناحية الشرقية
 . زيك، العزبة نورتإ ـ واهللا
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لوال ظالم الليل، لعرف أهل العزبـة كلهـم سـبب           
. قدومه، ولكانت فضيحة، رائحة الليل ال تحمل هل أي خيـر          

 .منذ أوله هذه الليلة، حزن جديد عليه، حزن غريب
 . ـ اهللا يبارك فيه يا عبد الستار

أحس في هذه اللحظة أنه غريب عن العزبة، وعـن          
وعن الزناتي وصابرين، والدكان الوحيد     دميسنا، وعن ستهم،    

في العزبة والجنيهات الثالثة في أول الشهر، وساعات الحظ         
       ا آخر الليل، والبندقية الصدئة، والطلقات العشر، وصال أخير

 : إلى الجسر، سحبه من يده
 .تفضلأـ 

 . أنا أصلي. ـ كتر خيرك
لم يكمل كالمه، أخرج عبـد السـتار علبـة          . سكت
 :أعطاها له. يبهالدخان من ج

 . ـ خد لف سيجارة
 . ـ كتر خيرك

 : لحظات الصمت الممزوج بنوع من الحرج والحياء
 . ـ أصل العمدة عايزك
 . ـ خير إن شاء اهللا
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 . ـ واهللا ما أعرف يا خويا
 سارا مع    ا، عبد الستار ليس غفير ا، وإن كـان    ا نظامي

علم يتقاضى نفس ماهية الغفير، ثالثة جنيهات ونصف، لم يـت         
عبد الستار، ال يعرف من الدنيا      : سوى أن يكتب اسمه األول    

إال أن ميسنا تقع في الغرب، بعدها تنام إيتاي البارود، أحلى           
وأما دمنهور، فلم يذهب إليهـا وال مـرة         . بالد اهللا في نظره   

 . من خلف إيتاي البارود تغيب الشمس. واحدة
 . بويا الحاجـ مش لما أقول أل
 . زبة بمفردهاخاف أن يترك الع

 . ـ دول عايزينك على طول
عاد عبد الستار إلى منزله، نادى على الزناتي، خرج         

 :له
 .ـ خد بالك م العزبة على ما أرجع لك

 . خرج عبد الستار، الصمت يغتال صوت تنفسه
بقى قول للحاج هبة اهللا، أنا راجع على طـول،          أـ  

 . العمدة طالبني في البلد
ء مبعثرة، مبتـورة الوجـه،      وكانت النجوم في السما   

 البعيد المدى، يخدشه بـين      ي، الصمت الحقول  نسارا صامتي 
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الحين واآلخر نباح كلب، غناء رجل يسير على البعد، نقيـق           
الضفادع، صفير الصراصير، خرير الميـاه فـي الترعـة          

 . المجاورة
والدكتور، وراحوا ناحيـة    . ـ دا حتى المأمور هناك    

 . الترب
ة، استغراب، خـوف، األمـر      مشت عيناه في دهش   ر

ا ق بصابرين، لم يعلق بكلمة، الصمت أفضل، الليل أيض        ليتع
صامت، في هذه اللحظة، صافحت قدمه ظله علـى األرض،          
أدرك أن القمر قد بزع من األفق، توقف، نظر إليه اسـتدار،            
أكمل السير إلى األمام، تنتظره في دميسنا، حيـث المقـابر،           

الشرعي، صابرين، المدفونة هناك    المأمور، العمدة، الطبيب    
ا مضتمنذ أربعين يوم . 

ة، قطعة لحـم حمـراء، صـابرين        فصابرين في الل  
تبولت على نفسها، صابرين تذهب مع أمها إلى السوق فـي           
يوم السبت من كل أسبوع، صابرين تقف على الباب لحظـة           

 . عودته بالبندقية، مع سقوط الليل على العزبة
 . ـ أبويا جه، أبويا جه
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تقف بين قدميه، صغيرة، حلوة، ندية، يرفعهـا بـين          
يديه، يقبلها، يحتضنها، صابرين تجمع روث البهائم، تصـنع         

 ا، تبيعها في السوق يوم السبت، في نكال العنـب،          منه أقراص
صابرين تغني في الحقول المترامية األطراف، تحدو والكـل         

 علـى  يرد وراءها، تغني للحب، لألمل، للحزن الدفين، تعتب      
الزمان، تشكي هجر الحبيب، في نهاية المطـاف، والسـماء          

يتذرعون به،  خالية، وفي الجو فراغ عذب، يطلبون الصبر،        
يحضر أبو الغيط المنيسي، يجلسان     . يواجهون به يأس الحياة   

ا في المندرةمع . 
 . ـ أهال وسهال

 . ـ أهال بيك يا شيخ الغفر
 : يحدق في وجهه، يتفرس فيه

 .  القرب منك يا شيخ الغفرـ أنا طالب
تزغرد أمها، صابرين ترفع عينيها الواسعتين إلـى        
سقف وسط الدار في خجل، يحتويها عبـد السـتار بنظـرة            

 . حانية
 ـ إنما ما تعرفشي العمدة عايزني ليه؟ 
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ـ واهللا ما أعرف، إنما الزم فيه حاجة بخصـوص          
 .المرحومة

     يرسـل  ا، القمـر    معالم ظله، تبدو اآلن واضحة تمام
نوره الرمادي على كل شيء، عندما أشرق القمر، بدت لـه           
حقائق األشياء واضحة فأدرك بالتحديد، من خـالل تـداخل          
األمور في ذهنه، أن ذهابه إلى دميسنا، يعني بالتحديـد إنـه            
ذاهب إلى العمدة شيخ الغفر ولجنـة العشـرين، والكتـاب،           

د، عشـة   والمدرسة، والجامع الكبير، وسيدي أحمد، وفي البل      
صغيرة يملكها الولد تعلب، يشربون فيها الشاي، ويـدخنون         
الجوزة، ويسهرون حتى منتصف الليل، في البلد، كل شـيء          
السماء، والنجوم، الصمت والظالم، األحاديث والفضائح فـي        
البلد، ليل ينام على البيوت الواطئة المستكنة فـي الحـارات           

اءها فـي   الضيقة، وقمر يشرق ويغيب، وطائرة تعبـر سـم        
منتصف الليل، وبنات لسن أحلى مـن صـابرين، وشـباب           
ونساء، وحكايا ككل الحكايا، الكتها األفـواه المتعبـة حتـى           

 . ملتها
أخيرا، بدت له قريته، دمسينا، تغوص فـي طيـات          

       ا هللا، فالوقت   الظالم عليه أن يعبرها إلى الناحية األخرى، حمد
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ة، أوضـة   دالعمليل، أسرع خطاه، بعد قليل يصل إلى دوار         
التليفون، يعرف كل شيء، يـزداد حزنـه، يغـوص حتـى            

: األعماق في كثافته، عندما وصل إلى دوار العمدة، قالوا له          
 . إن العمدة والمأمور والدكتور ذهبوا إلى المدافن

 . ـ شد حيلك يا عبد الستار
 . سار إلى المدافن

 ـ دي النيابة بتحقق في حكاية البنت صابرين
ة من اهللا، مين عارف، ال أحـد يعـرف          والستر نعم 

 . سوانا نحن الثالثة، أنا وستهم، والزناتي
اـ اهللا اجعله خير . 

 . ـ وحد اهللا يا راجل، أنت بتكلم نفسك
ارد عليه عبد الستار بصوت تعمد أن يكون واضح: 

 . ـ ال إله إال اهللا
حبات العرق الباردة تغطي وجهه،     . ابتسم في مرارة  

في دميسنا، من خالل عدم إدراكه لألمـور،   أحس وهو يسير    
إنه يفتقد منظر قطع السحاب البيضاء في سـماء الخريـف           
الحزينة، قطرات الندى على األوراق الخضراء، في الصباح        
الباكر، رائحة الليل، رائحـة األرض والخصـوبة والمـاء،          



 ٦٥

األرض التي يحبها من أعمق األعماق، غير أنه أحس بحزن          
ال الدموع، وال أي شيء آخر بقادر على        غريب في أعماقه،    

 . تهدئة نفسه
وصال إلى المقابر، شاهدها من بعيد، صابرين علـى    
المصطبة األمامية للمقبرة، المأمور، العمدة، الدكتور، شـيخ        
الغفر، عدد من الغفراء، شيخ البلد، اللحاد، كلوب انتشـرت          

ت على زجاجته نتف السناج األسود، يحمله أحد الغفراء، خار        
قواه، الطبيب يشق الكفن بمشرط في يده، ال يدري حقيقة ما           

 . حدث بعد ذلك، هاج، ثأر، بكى، عض األرض
 . ـ يا أرحم الراحمين، فين رحمتك

منعوه من الوصول إلى مكـان صـابرين، طقطقـة          
عظام ـ رائحة نتنة، كلمات حبلى بالحزن عن الجنة والنار،  

 .والعقاب والثواب
 د الستار،ـ صابرين ماتت يا عب

ال يرد على زوجته، تصرخ، يجتمع أهـل العزبـة،          
يعرفون الخبر، يذهب ناظر العزبة إلـى إيتـاي البـارود،           
يشتري الكفن، أدوات التغسيل، يحضرون ميكروفون، مقرئ       
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للقرآن، رجل يصنع القهوة المرة، يحضر الحـاج هبـة اهللا           
 : المنيسي، يواسيه، يصافحه

 . ـ شد حيلك يا راجل
 . شرة جنيهات كاملةيعطيه ع

الطبيب الشـرعي   . المرحومة كانت، وكانت، وكانت   
 : يملي تقريره على الكاتب

، ١٩٦٧ مـن مـايو      ٢٣إنه في يوم الثالثاء الموافق      
ية، بناحية دميسنا مركـز إيتـاي البـارود، محافظـة           دميال

نثبـت  .. البحيرة، بمعرفتنا نحن الدكتور، وبحضور كل من      
 .اآلتي

ا مـا، يضـعه فـي أنبوبـة         ة شيئً الطبيب يأخذ الجث  
صغيرة، يلفها بعناية، المأمور يعيد قراءة األوراق التي فـي          

 : يده على ضوء الكلوب الباهت
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ..وبه نستعين
 حضرة مأمور مركز تييه البارود المحترم

 دام 
 .. بعد التحية واالحترام
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لثابتـة  نحن واحد من أهالي بلدة دميسنا، تبع النقطة ا        
في نكال العنب، تبع سيادتكم، نخبـر سـعادتكم، لوجـه اهللا            

أن البنت صابرين، بنت عبد الستار، غفيـر عزبـة          تعالى،  
، والتـي   "بلـدنا   " يسي، تبع زمام دميسنا     نالحاج هبة اهللا الم   

 نحـيط  ١٩٦٧ ـ  ٤ ـ  ١٤ماتت واندفنت بترب الناحية في 
ابرين ماتـت   علم سيادتكم، واألجر والثواب عند اهللا، إن ص       

مسمومة بتوكسافين، ولم تمت موتة ربها، وهذا للعلم، والناس         
ا، ألن  حنا ال نفضح بعضنا أبـد     إأسرار، وربنا أمر بالستر، و    

حنا ال نعرف مين اللي سمها، ونبلـغ سـيادتكم          إده حرام، و  
علشان العدل ياخد مجراه، وربنا يرحمها، كانت بنت طيبـة          

سي، ما يعرفشي اللي حصـل،      ا، وخطيبها أبو الغيط المني    جد
 حنا في خدمة سعادتك، وسبحان من له الدوامإو

 ...والسالم ختام
 إمضاء

 فاعل خير لوجه اهللا تعالى
  

 :قال العمدة
 . ـ نكمل التحقيق في الدوار أحسن
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في مقدمتهم من يحمل الكلوب، األقـدام       . سار الجميع 
تصافح الظالل على األرض، الظالل تطول وتقصر وتنثنـي         

تتماوج في ليونة حسب اهتزازات الكلوب في يـد حاملـه،           و
والعتمة تبتلع كل شيء، عندما دخلوا البلـد، الدهشـة فـي            
العيون، االنبهار على كل الوجوه، شيء مثير نادر الحدوث،         
يخرج الناس، هنا من دائرة المألوف والعادي والمكرور كل         

ـ         . يوم ا الهمس يتحول إلى كلمات، الكلمـات تصـبح قصص
كايا لليالي الطوال القادمة، والسهر حتى بعـد منتصـف          وح

الليل في عشة تعلب، عبد الستار ال يدري حقيقة ما يحـدث            
حوله، أمامه غفير، خلفه غفير آخر، كل مـن فـي دميسـنا             

 . يتحدث عن صابرين، الرجل الذي قتل ابنته
 . ـ ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

 المأمور، آالف العيـون     في دوار العمدة، وقف أمام    
 . تنغرس نظراتها الحادة في جسمه، تخترقه

ـ ومثل أمامنا المتهم، طويـل، عـريض، قمحـي          
اللون، وسألناه باآلتي فأجاب، اسمك، سنك، عملك، عنوانك،        
أقرب األقارب إليك، هل لك أعداء في العزبة، هل لك أعداء           

ـ            ف في دميسنا، من الذي تتهمه بقتل صابرين؟ ال يـدري كي
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أجاب، المأمور جالس، الكاتب يكتب كل شيء، عندما كانت         
تتوه منه الكلمات، ال يرد، فإن المأمور كـان يملـي علـى             

 بول فتح المحضر بمعرفتنا نحن، الك     :الكاتب، صمت ولم يرد   
يدفع إلى الدوار بنور باهت وحرارة ال تطاق، العيون تأكله،          

ترميـه  تحدق فيه، تفضحه، تعريه، تعرف حقيقة كل شيء،         
بالعبط والجنون، وهو واقف كالمصلوب، سـاعتها، أحـس         
بالحنين ألولئك الذين يسرقون المحصول، ويحرقون القمـح        
ويسمون المواشي، ويقلعون القطن الصغير، التحقيق حرب ال        

 . هوادة فيها
 الوفـاة قـد     نـ ثبت من تقرير الطبيب الشرعي، أ      

 . ة هو الخاسر فيهااحدثت بنتيجة التحقيق مبار
؟ ـ أنت متهم بقتل ابنتك صابرين فما قولك في ذلك         

 . رد.هيه
 . ود أن يبكي، أن يشرب هزيمته، أن يعلن ضياعه

 .ـ واهللا العظيم ما حصل يا سعادة المأمور
كل ليلـة حتـى     أحس أنه متعب، مع أنه يسهر في        

 . الصباح
 قلت إيه؟ . ـ التهمة ثابتة عليك يا عبد الستار
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 حتى األعماق، كل شـيء      أدرك أنه يتهاوى، يغوص   
يضيع، يتالشى، يتوه، فكر، ال يـدري لـم، فـي العزبـة،             

 في أول كل شهر، يذهب بها إلى المنـزل،          والجنيهات الثالثة 
يعطيها لستهم، تذهب إلى كان أبو الفتوح، تحاسـبه، تعـود           

 . بالباقي معها
ـ وفاضل معانا يا عبد الستار يا خويا جنيه وسـبع           

 . برايز ونص
 : يهتناهى إل

 . ـ يا عبد الستار أنت الزم تعترف
لم يرد، راح يفكر، وكيل النيابة يقترب منه، يضـع          

 : يده على كتفه
ـ شوف يا عبد الستار، أنت خايف ليه؟ أنت بريء،          
المهم دافع عن نفسك، المتهم بـريء حتـى تثبـت إدانتـه،             

 . الصمت ده في حد ذاته تهمة
 ـ إيه اللي خالك عملت كده؟

 هو المتحدث، الستر نعمـة، والفضـيحة        كان العمدة 
تحدق به من خالل العيون التي تحيط به، في الغد، تعـرف            
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العزبة الخبر، يطير بعدها إلى العزب المجـاورة، ويصـبح          
 عبد الستار بعدها حكاية تروى في الليالي السود،

تكلـم  أـ السكوت دا مش من مصلحتك يـا ابنـي           
 .أحسن

 : أحس بجفاف في حلقه
 أقول إيه يا سعادة المأمور، ربنا ما يحكم         ـ يعني حا  

 . عليكم، ربنا يسترك، ربنا يستركوا كلكو يا جامعة
 مصمصة شفاه، كلمات رثاء، نظرات إشفاق تمزقه،      

. مصطبة متآكلـة  . مسح أركان الدوار األربعة بنظرة حانية     
سـندت قوائمـه بقوالـب      أبنادق عالها الصدأ، مكتب قديم      

اندلقت مياهها الصـفراء تحتهـا      جوزة  الطوب، عدة الشاي،    
على األرض، آخر غابة الجوزة مدفون في التراب الممزوج         
بالطين، على المصاطب األربـع حصـر صـغيرة، تحـت           
المأمور والعمدة والدكتور ووكيل النيابة فروة جديدة، علـى         
نور الكلوب الباهت تحيا الرسوم الصغيرة علـى الحيطـان،          

زينة، الكاتـب وشـيخ الغفـر       الكتابات العرجاء، األلوان الح   
والغفراء وشيخ البلد يمألون الدوار، البياض علـى جـدران          
الدوار تآكل من أكثر من موضع، تذكر األدهم على جـدران           
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حكموا عليه ينحبس وحده في زنزانة، قام انفرد        : " وسط داره 
وانثنى ما همه زنزانة، وقع حيطانها وهرب والبحث جـاري       

 : مكتوب على هذه الجدرانتمنى أن يقرأ ال". عليه 
 . ـ أنا باديلك آخر فرصة يا عبد الستار

نظر إلى المأمور، ما حدث ال يقال في كلمـات يـا            
.  ال أستطيع . ال. فني من ذلك  عال أقدر على حكايته، ا    . سيدي

ا نأ.  أنا أقتل ابنتي صابرين؟ جزاك اهللا كل خير        يرحمها اهللا، 
ل ابنته، عبـد السـتار      عبد الستار يقت  . أفعلها؟ ال حرام عليك   

يغسل عاره بيديه، دون عمل أحد، رجل وال كل الرجال، تلك           
بطولة ال أدعيها، وشرف ال أستحقه، أيامنا ليست أيام رجال،          
أين أيام األدهم وزهران الرفاعي والزناتي خليفة، أيامنا أيام         

 . جوع، أيام تحاريق وقحط
أحرس العزبة منذ سنوات، لم يأت إلى العزبة مـن          
يسرق، يحرق، يسمم، يقلع الزرع، مع كل مرة يسقط الظالم،          
أتوقع حدوث شيء، مع كل هبة ريح، نبحة كلـب، همسـة            

توقع حدوث شيء، ولكن الليل يمضي، والنهار       أشوق ملتاع،   
يأتي، القمر يشرق، يتوه وسـط السـحاب الـداكن، تبـزغ            

 . الشمس، تعبر السماء في بطء، وال شيء يحدث
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، انقضت تلك األيام، ذهب     لست بطالً أنا عبد الستار،    
، لم أقتلها، أقسم لكم لـم أفعـل أي          معها رجالها، لست رجالً   

 . شيء، ماتت صابرين موتة ربها
 . كل األدلة ضدك. تكلم يا عبد الستار أحسن لكأـ 

أين األيام الخوالي؟ التماعة الشـوق تبـرق وسـط          
ـ      عوهي تسم ، الظلمة في كل العيون    ل ا حكايـات عـن رج

يين، يتزوج الرجل مائة امرأة، يفعل كل ما يحلـو لـه،            حقيق
       يـنطح السـماء    . ايأكل حتى يقف على أظافره، يعمل كثيـر

برأسه، يحطم األرض بقدميه، يرفع السماء علـى جبهتـه،          
يحضر والدة الشمس في الشرق، يدفنها في الغرب، رجـال          

الدهشة . حكايا الليل األسود  . ال شيء . حقيقيون، ولكن أين هم   
ى الوجوه، الشوق في العيون، الحسرة علـى مـا فـات،            عل

 . العتاب على الزمان، وال شيء
ابتسم عبد الستار في بالهة، لم يرد، تحقيق من نوع          
غريب، الحيرة ترتسم على الوجوه، عبد الستار ال يقـول أي           

 . شيء
 . ـ خذه يا عسكري ع الحجز
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أخذوه، القيد الحديدي في يده، البندقيـة فـي كتفـه،           
طلقات العشر في جيب الصديري الداخلي، ولما قالوا له يا          ال

 .وانتوا لما انقتل عمي عملتوا إيه: أدهم ليه قتلته ليه، قال
. عبد الستار يجلس داخل البـوكس فـورد المعـتم         

والبوكس فورد متجه إلى العزبـة، غيـر أن عبـد السـتار             
 إنه مستعد للذهاب إلى أي مكان     ! ولم العزبة بالذات؟  : يتساءل

نظر إلى ظـل    . لم يرد عليه أحد   . ال. ال. آخر، ولكن العزبة  
البوكس على الطريق الزراعي المترب، نظر إلى العالمـات         
التي يتركها البوكس على الطريق، ال تتوه معالمها إال بعـد           
مرور وقت، تعبر فوقها آالف األقدام المفرطحة التـي لـم           

ـ       . تعرف شكل الحذاء   و خف جمل، حافر حمار، طريـق ملت
لثعبان كبير عبر الجسر إلى الناحية األخرى، روث بهـائم،          

 : بيد أن عالمات كاوتش البوكس تظل بعد ذلك كما هي
على رأس الجس، عند مدخل العزبة، وقف البوكس،        
نزل المأمور، العمدة، شيخ البلد، شيخ الغفر، وكيل النيابـة،          

على الوجوه بقايا   . في لحظة واحدة، خرج كل من في العزبة       
نوم، دهشة، خوف مفاجئ، حب استطالع، أدركوا كل شيء         
دونما عذاب الكلمات، عبد الستار يسير كالتائه، يتجه المأمور         
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في آخر العزبة، يرسل المأمور من يخبر الحج هبة         . إلى بيته 
 . اهللا المنيسي بحضورهم

فتحت ستهم الباب، احتوتهم بنظرة زينـة، خبطـت         
 : على صدرها

 . ارـ مالك يا عبد الست
نفـس  . الزناتي في نفس مكانه   . دخلوا. لم يرد عليها  

جلسته، اللمبة الجاز ترسل األشعة الباهتة الصـفراء وسـط          
 . الدار

ـ بمعرفتنا نحن مـأمور إيتـاي البـارود بحيـرة،           
وبنـاء علـى األمـر      ...  وبحضور كل من السـادة     ..العقيد

نزل بتفتيش م .. المستصدر من السيد وكيل النيابة، قمنا بناحية      
 ...المدعو عبد الستار المسلوب وكان ذلك في الساعة

فتشوا المنزل، حجرة المعاش، الحجرة التي ينـامون        
فيها، المندرة، وسط الدار، أقراص الجلة، مذود الجاموسـة،         

كان الحاج هبة اهللا    . بطن الفرن تراب الكانون أخذوا الزناتي     
 . في هذه األثناء، قد وصل، سليم، رحب. المنيسي

 . العزبة نورتـ 
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أخرج علبة سجائره، رمى عبد الستار بنظرة تطلب        
 . أشياء كثيرة، وكل شيء بثمنه

 . ـ إحنا زارنا النبي يا سعادة المأمور
حتى عبد الستار كانت من نصـيبه سـيجارة، لـم           

 . يدخنها، تنازل عنها ألحد الفقراء
 . ـ معلهش يا حاج دي مجرد إجراءات

تغلـق البـاب بالضـبة      زوجته، سـتهم، أم أوالده،      
والمفتاح، صرير الباب وهو يغلق، يعلن على الجميع النهاية،         
الختام، أبواب المنازل ال تغلق هنا إال بالليل، طوال النهـار           
وجزء من أول الليل وهي مفتوحة، يبسمل، يصيح بصـوت          

 .تفضل، يدخلأيا ساتر، يجيبه صوت من الداخل، : مسموع
مربعات الضوء  . قةيسيرون في حواري العزبة الضي    

على الجسر، كان القمر يطل بوجه      . معلقة في الفضاء المعتم   
 عبد الستار أن نوره باهت      ىمخنوق من شدة الحزن، خيل إل     

. يركبون، يغوصون في جوف البوكس المعـتم      . لحد السواد 
الحاج هبة اهللا يودع، يضغط على كتفه ببطء ضـغطة يفهـم            

 . معناها، يسير البوكس
 .  يا عبد الستارـ مع السالمة
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 .. األيادي تلوح
 . ـ مع السالمة يا ستهم

 .. الدموع في المآقي
 . ـ مع السالمة يا زناتي

 .. الحنان في الصدور
 ـ ربنا يرجعكوا بالسالمة

 .. المرارة في الحلوق
 . ـ مش عايزين حاجة

استدار عبد الستار، ظالل أياديهم المرفوعة بـالوداع     
 خالل سحابة الغبار التي يثيرهـا       في الجو الرمادي تبدو من    

البوكس خلفهم، تبدو على الجسر المترب كشـواهد القبـور،          
عندما تذكر أنه أعطى البندقية للحاج هبة اهللا المنيسي حـزن           

حز ا، غير أنه فرح، الطلقات العشر ما زالـت فـي           نا شديد
ينظر . جيبه، تؤنس وحشته، تسليه، تشهد على ماضيه المجيد       

تجلس قبالته، يجلس الزناتي بجوارها، اكتشف      أمامه، ستهم،   
في هذه اللحظة، أن ستهم قد كبرت، تقدم بها العمـر، نـبش             

ا عن الجمال القديم، وجهها مليء بالتجاعيد، مثقل        بعينيه بحثً 
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باألسى، مفروش بالخوف من المجهول والحسرة علـى مـا          
 . فات

في الليالي الخوالي، عندما كان ينـام الليـل علـى           
الندية، يلف العزبة بصمته وسواده، يستقر الظالم في        الحقول  

. الحارات، منتصف الليل، تعبر سماء العزبة طائرة كل ليلـة         
يغلق أبو الفتوح دكانه، يطفئ الكلوب، عندئذ، يخطف عبـد          
الستار رجله إلى داره، ينقر على الباب ثـالث نقـرات، ال            

ـ تقول مين، فهي تعرف أنه عبد السـتار، الشـوق المل            اع،ت
الغربة التي بال حدود، ينفتح الباب عن وجه ستهم المشـرق           
وسط الظالم، تمد يدها، تأخذ يده بين كفيها، في المندرة يخلع           

ينام على ظهره   . مداسه، يضع البندقية بعناية على الحصيرة     
ينتظر، تغيب ستهم في الداخل، تخرج مـن جـوف الـدار            

    تنام إلى جواره  ا على اللحم،    المعتم، ندية، رائعة تلبس جلباب .
يمد يده الخشنة، يرفع ثيابها الثقيلة، يتحسس بأصابعه فخذيها،         
اللحم اللين الطري، الدافئ، يغرق وجهه في بحـر أنفاسـها           

بالراحة . الالهثة المملوءة بالحنان والحب، يأخذها في حضنه      
الهمسات، التأوهات، الضحكة التي تقطر صـفاء،       . يا ستورة 

عزبة لوحدها، كـل شـيء بـدون        أنا مش فاضي يا بت، ال     
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حارس، الحقول، سراية الحاج، مخـزن الغـالل، الـدوار،          
المواشي، السواقي البعيدة، التندة، أهل العزبة، ستهم أمتعتـه         
هذه الليلة، تنطق عيناها بالشيء الوحيد الصادق وسط هـذه          

تقطر الشيء الوحيد المتوهج الجميـل، المـدهش،        .األكاذيب
 والمتكرر، شعرها المنكـوش علـى     وسط العادي والمألوف،  

صدرها وظهرها العاري، الجسد األبيض البض، كتل الشعر        
الملزوقة على النحر الجميل بحبات العرق الحلـوة المـذاق،          

ظهرها العاري وقد ظهـرت     . يمسك بيده غدائر الشعر الليلية    
عليه عالمات الحصيرة التي ينام عليها، يقوم عبد السـتار،          

 بندقيته، يركب مداسـه، يخـرج، فـي         يلبس مالبسه، يحمل  
مـن هنـاك،    : الترعة، يغطس غطستين، يتجول في مملكته     

الليل، العتمة، السماء الحبلى بـالنجوم الشـاحبة، الريـاح،          
تلك هي ساعات   . المجهول، البندقية الميزر،، الطلقات العشر    

 . الكبرياء في حياة عبد الستار
فور البوكس يتهادى تحت أشجار الجازورين والكـا      

المزروعة على جانبي الطريق الزراعي، الموصل إلى إيتاي        
البارود، مزق الضوء الرمادي تبدو صغيرة متباعـدة بـين          
ظالل األشجار على الجسـر الطويـل وحـدوه، ارتفعـت           
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ال بـد أن    . اإال اهللا، هذا الطريق يعرفه جيد     له  إال  : الهمسات
، العزبة ما زالت يقظى ساهرة، لـن تنـام الليـل، يحكـون            

إيه، . ما تعرفوش اللي حصل   . يتحولون إلى جماعات صغيرة   
عبد الستار قتل بنته صابرين، مصمصة الشفاه، ارتفع صوت         

 . صلوا ع النبي، عليه الصالة والسالم: من داخل البوكس
صابرين، حبة القلب، يوم دفنها، توقف النعش فـي         

دي الزم نفس آثمة، صاح     : منتصف الطريق، همس البعض   
 :ارعبد الست

 . ـ أنا مسامحك يا صابرين، مسامحك يا نور عيني
ال إله إال اهللا    : النعش يتوقف، يقولون بصوت جماعي    

ما زالت صابرين واقفة، يقولون أن النفس الخاطئة هي التي          
تخشى لقاء ربها، الحزن يتمدد ويتمطى فـي أعمـاق عبـد            
الستار، الزناتي يغلي، يثور، يود أن يحتوي النعش، يطيـر          

يا : يضيع في المتاهات الغريبة، صابرين ما زالت واقفة        به،
أرحم الراحمين، يرتلون الكلمات، يطبطبون علـى الـنعش،         

يقولون مسامحينك يا صابرين، ال يـدري       . مسامحك يا بنتي  
 . اعبد الستار بعد ذلك شيًئ



 ٨١

عينا عبد الستار تلمعان في الظلمة، همـس لنفسـه،          
 راجل وحد اهللا، اعقـل،      يا: الستر يا رب، قال أحد العساكر     

: عيون الزناتي تقتحم جوف البوكس في جرأة، يا عبد الستار         
حرك أصـابعه   . أنت متهم بقتل صابرين مع سبق اإلصرار      

الحقول المترامية  . أخرج رأسه من النافذة الصغيرة    . في فتور 
األطراف، السماء الحبلى بالنجوم، ضـوء القمـر الرمـادي          

شـجار، السـواقي، أعمـدة      المغسول بالشهد والـدموع، األ    
 . التليفون، البيوت، كل شيء يجري إلى الخلف

 : قال الضابط
بناء على التحريات المبدئية، فإن كل المالبسات تشير        
إلى احتمال قيام الزناتي، شقيق القتيلة، بقتلها، كما هو ثابـت           

 مخزن  نمن شهادة كل من فالن وفالن، وبالتحديد شهادة أمي        
 .  المنيسيعزبة الحاج هبة اهللا

      ا، إلى الطريق   رمى عبد الستار نظرة إلى هناك، بعيد
يجري إلى الخلف، كان الطريق الباقي أمامه حتى المركـز،          

. عد األيـام والليـالي    . ا بالغامض والمبهم والمجهول   مفروشً
    ا، حسب مـا لـه   أدرك أن صابرين قد دفنت منذ أربعين يوم

دور المية، حسب ما    عد األيام الباقية حتى يجيء      . وما عليه 



 ٨٢

ما معه، ما سوف يتبقى من الماهية،       . عليه لدكان أبو الفتوح   
 ا التي أخذها من الحاج هبة اهللا المنيسي فـي          الخمسون جنيه

 . إيتاي البارود كما هي، محفوظة عند ستهم
فكر عبد الستار أنه لم يودع األدهم، لم يستأذنه، وأن          

 المنيسـي، وأن رأس     البندقية قد أخذها منه الحاج هبـة اهللا       
الجسر خالية اآلن وال أحد يقف عليه، وأن مملكته بال ملـك،            

ثـر  ك، وأنه لم يقتلها بنفسـه، وأن الزنـاتي أ         وأنه ليس بطالً  
رجولة منه، وأنه ذاهب اآلن إلى مركـز إيتـاي البـارود،            
ولألدهم، في سجن مركز إيتاي البارود، ذكريات، وزنزانـة         

 الدم على جدرانه الخالية، بنادق      كلمات مكتوبة بنقاط  . متهدمة
 . استولى عليها، رجال يرددون حكايته في ردهات المركز

صابرين أصبحت، في األسبوع الماضي، حديث أهل       
العزبة، وأهل دميسنا، ذلك أنها، بعد الدفن، قد انطلقت فـي           
خبء الليالي، وصمت الحقول، وقشعريرة الليل، تعيد صـنع         

الم، تضاع يأسه، تفعل الممكن،     حياتها، تشرب من أحزان الع    
تعانق المستحيل تتجرع طعم المأساة، تحولت صابرين إلـى         
أسطورة، يحكيها الناس هنا، قالوا أنهم شاهدوها جالسة تبكي         

وإن هناك شجرة صغيرة نبتـت فـي        . على الساقية البحرية  



 ٨٣

المكان الذي كانت فيه وسموها شجرة الدموع، وأن عفريـت          
 العينين،  رةامرأة منكوشة الشعر، محم   صابرين يبدو في هيئة     

زائغة النظرات، تائهة، حيرى، تجـري تنـادي السـائرين،          
. ليه كدا يا زناتي، ليه يا زناتي، ليه، ليه، ليه، يا خويا           : تقول

 .ليه ما سترتش عرضي ليه، أنا أختك، ليه
وفي ليلة أخرى، بدت ريانة العود، رطبة، وكانـت         

ك كبر يـا    ابنى يا صفوت،    أنت فين يا صفوت، تعال    : تنادي
شوهدت . صفوت، تعالى نربيه مع بعض يا ابن الحاج الكبير        

إلى متى يا عالم، يا سيدنا يا رسول اهللا، شـوهدت           . صابرين
في أعالي األشجار، معلقة في الفضاء، تبتلع النـار، تمشـي           

ا أبيض، يطير، يطير، يهبط فجأة،      على الشوك، تركب حصانً   
قفة على ذؤابـات األشـجار،      يخترق كل شيء، شوهدت وا    

ي النخيل،أصبحت خالل األيام الماضـية كـل شـيء،          لاأع
وأصبح الليل، رحلة مع المجهول، محاولـة للبحـث عـن           

 . صابرين
إلـى أن كانـت     . ولكن عبد الستار رفض أن يصدق     

     ا، القمر ينسحب علـى حـائط       ليلة ال ينساها عبد الستار أبد
ر محدودة من العتمـة،     ا، وكان الليل مساحة غي    السماء مخنوقً 



 ٨٤

عبد الستار يقف خلف مخزن التبن، فجـأة، يشـاهد مـا ال             
  ا بأكمله، غناء، طبوالً   تصدقه عيناه، فرح ا، العروسـة   ، زمر

وكان قـد كتـب   " صابرين، غير أن العريس ليس أبو الغيط   
خمس سنوات كاملة، بيد أن الـدخول قـد أجـل            عليها منذ 

نيسي، ابـن الحـاج     العريس هو صفوت الم   " ألسباب مالية   
من فوق شواشي الدرة،    : " الكبير، راقصة ترقص، مغن يغني    

، صابرين تضحك، تبتسـم، الجـدعان، أبـو         "قمرية بتغني   
الفتوح، أبو الفتوح، البقال، أنا وأنت، دقي يا مزيكـة، عبـد            
الستار يجري نحو الفرح، يا ليل الحيارى يا ليـل، الفـرح            

  ل البعيدة، يصـعد    ، الحقو ا الترعة، الجسر  يجري أمامه، عابر
 . الفرح في السماء، يتالشى في الفضاء الحزين

ا، بدت إيتاي البارود، وقـف البـوكس أمـام          أخير
نزلوا وقفوا صفين حتى باب المركز، سقف الشارع        . المركز

المعتم مزروع باللمبات الشاحبة، نزل عبـد السـتار القيـد           
ـ        سـتهم  هم، خلـف    تالحديدي في يده، أمامه جندي، خلفه س

الزناتي، من خلف الجميع بدا جوف البوكس المعتم، كفوهـة          
      ا بخطـى ثقيلـة،     قبر، بأقدام تجر األحذية الثقال ساروا جميع



 ٨٥

ألف عين تخترق جلد عبد الستار، تسري في عظامه، يسـير           
 . ببطء، دخل المركز

عندما جلس في الحجز، نظر إلى الجدران األربعـة،        
الظالم الكثيـف، صـوت     األرض المبلطة، السقف الواطئ،     

سفلت في وقع رتيب ممل،     الليلي، اصطدام قدميه باإل   الحارس  
مزقة صغيرة من الضوء آتية من الشارع تنعكس على سطح          

صوت اصطدام ملعقة باألرض في المنـزل       . الغرفة الضيقة 
المقابل، رجل ينادي على بضاعته، همس فتى وفتاة يسيران         

لغة أقصـى درجـات     كلمات با . ببطء على الرصيف المقابل   
مكرورة. ا رتيبةالوجد، األقدام تقترب، تبتعد، ولكنها دائم . 

هنا، في هذه الزنزانة، ينتصب العـالم تجـاه عبـد           
ا، ولكنه أعزل، مسكين، حتى الزنـاتي،       الستار، يقف عمالقً  

عيناه مساحة دائرية من البياض الثلجي، كل شيء يغتال عبد          
تلو آيـات مـن القـرآن       يقضي عليه، رجل ي    الستار، يقتله، 

ا،  شجي الكريم، وكل نفس ذائقة الموت، الصوت يرتل ترتيالً       
يبعث في نفسه بأسي أملس، نظر عبد الستار أمامه، فـوجئ           
بالزناتي، عيناه كبركتين ساكنتين من الحبر األسود، فـوجئ         

أيض    ـ    ا بالجدران عالية، والسقف عريض ا، ا، والظـالم عميقً



 ٨٦

أن الحزن قد استقر فـي أعماقـه        وعندئذ، أدرك عبد الستار     
 . حتى النخاع



 ٨٧

 
 
 
 
 

 الرضوخ



 ٨٨

 الرضوخ
 ١٩٦٦ من سبتمبر ١٣الثالثاء 
 . ظهر يوم حار

لحظة الظهرية، الشمس    الحقول المترامية األطراف،  
في كبد السماء، تتوه نظرات اإلنسان فـي أركـان الكـون            

ـ       ا غيـر ألوانهـا     األربعة، تتغير معالم األشياء، تكتسب ألوانً
صلية، تفرض لحظة الظهيرة نفسها على كل شيء، توهم         األ

اإلنسان بوجود أشياء كثيرة، ال وجود لها في الحقول البعيدة،          
تنحني شجرة الجازورين، تتقوس شجرة الكافور، الصفصافة       
تموت ببطء، أشياء كثيرة تتحرك، أو هكذا يتصور النـاظر،          
أرض تصعد، أرض تهبط، الحقول تدور في بـالدة، بـرج           

لحمام العالي يقدح الشرر، تمتص الحرارة كل شيء حتـى          ا
األصوات، يتكسر الصوت على المدى البعيد، تتحول خضرة        

        ا، النباتات إلى لون رمادي جاف، ينطلق صدى الصوت، بعيد
. الحرارة والقيظ أعمدة تثقل كاهل اإلنسان في كل لحظة تمر         

 فضاء الصمت الحقولي يحيط بالعزبة من كل جانب، تظللـه         



 ٨٩

سحابات األسى، تزيد من كثافته، تعمقه، الحقـول البعيـدة،          
 . الرمادية، الكابية، مسقوفة بقبة من القيظ والصمت

في هذه اللحظة، من كل يوم، ساعة القيلولة، وحـدة          
يأتي األتوبيس القادم من كفر الزيات، والذاهب إلـى         الظهيرة  

شبراخيت، ال يعرفون لحظة قدومه بالتحديد، ولكـن مجيئـه          
يعني أن لحظة القيلولة قد حلت، يعني أنهم سيتركون العمـل           
لوقت قصير، يعلن عن قدوم األتوبيس سحابات الغبار التـي          
تتحرك على الجسر العـريض بسـرعة وبكثافـة، يصـل           

    ا، يتوقف بهدوء، لونه أزرق     األتوبيس، عند رأس الجسر تمام
 . فاتح، نصفه األعلى لونه أصفر، يقف

عقدة تتهادى ببطء إلـى األمـام،       سحابات الغبار المن  
تستقر، بعد قليل، على ذؤابات األشجار، أعـالي الـزروع،          

      ا في قيعان القنوات    البيوت المنهكة من شدة الحر، تستقر أيض
 . الجافة

. قدوم األتوبيس المدون عليه من األمام بخط جميـل        
دمنهور، شبراخيت، كفر الزيات، يعني بالنسبة لكل من فـي          

بيد أنهم يعرفون ذلك بأن     .. اليوم قد انتصف تمام   العزبة، أن ا  



 ٩٠

 يقف الرجل، ويحاول أن يرى ظله، وعندما ال يرى له ظـالً           
 ". يدرك أنها لحظة الظهيرة 

ومعنى ذلك أن مسـاحات الظـالل تقـل، تضـيع،           
تتالشى، والقيلولة ليست ساعة زمن، هي وقت يسـتريحون         

مصـارف،  فيه من عناء العمل، يأكلون في الخالء، علـى ال         
مدارات السواقي العالية تحـت أشـجار التـوت والجميـز           

 . والصفصاف في كل مساحات الظل، الصغيرة
     ا نزل من األتوبيس، أو     ال يذكر أحد منهم، أن مسافر

ركب فيه منذ زمن مضى، ال يذكرونه إال بعد أن يتوقـف،            
وبعد أن تستقر سحابات الغبار، تطل من داخله، وجوه كثيرة،          

 ولكن الغبار يعلوها، تطل بدهشة، تعـود، بعـد          حلوة مزوقة 
قليل، إلى جلستها المعتادة، يستأنف األتوبيس سيره، يسمعون        

 . ثرثرة تأتي من داخل األتوبيس، تختلط مع صوت المحرك
 . ـ بلد إيه دي

 : يرد عليه صوت آخر بدون اهتمام
اسمها يا سيدي، آه، افتكرت     .. ـ دي عزبة صغيرة   

 .  المنيسيعزبة الحاج هبة اهللا



 ٩١

شخص واحد، يسافر عادة إلى اإلسكندرية، يركـب        
ويكمل بعد ذلـك سـفره، هـو         هذا األتوبيس إلى دمنهور،   

صفوت ابن الحاج هبة اهللا المنيسي، يسافر في بدايـة العـام            
الدراسي، كل سنة يعود في آخره، يالحظون، هنـا أنـه ال            

فـي  يحضر في األعياد والمواسم ويقولون إن الست الكبيرة         
أيام األعياد والمواسم ينفطر قلبها من البكاء، ال تقرب الطعام          

 .. مهما كان
أما الحاج هبة اهللا المنيسي، فإنه في سفره ال يركـب           

ليه سيارة أجرة خضراء اللون، من نكـال        إاألتوبيس، تحضر   
ا ي، ويدفع كل مرة مبلغً    فالعنب، يركبها بمفرده في المقعد الخل     

 المنيسـي   إن الحاج هبـة اهللا    : " حيةوقدره، ويقول أهل النا   
يستطيع أن يشتري سيارة جميلة ولكنه يخشى الحسد ويخاف         

  ."عيون الناس
ينزل السائق، عند المصلى، بالتحديد     . يقف األتوبيس 

 أهل العزبة قبـل كـل       عند المنزل، المكان الذي يتوضأ فيه     
 يكون معه بالماء، يعـود      صالة، ينزل إلى الماء، يمأل جردالً     

ى السيارة، فيفتحها من اإلمام، يندفع بخار أبـيض سـاخن           إل
بشدة، تنساب المياه الباردة في جوف السيارة المشتعل، يسير         



 ٩٢

 على شاطئ المصرف القريب، يجلس، يقضـي        السائق قليالً 
     ا، يتحرك األتوبيس،   حاجته، يعود إلى األتوبيس، رويدا، رويد

وسـط األشـجار    األتوبيس  ا، يتوه   ا فشيئً يتكاثف الغبار، شيئً  
العالية، ال يتناهى إليهم إال أزيز المحركات، صوت المطبات         

 .على الطريق
بيد أن أهل العزبة ال يذكرون سوى صفير السيارة،         
صفارة مشروخة ال يطلقها السائق إال قبيل الوصول إلى قرية          
دميسنا، تتناهى إليهم وسط القيظ والحرارة، كسلى، مرهقـة،         

تعبة، قلبوهم المثقلة باإلعيـاء نحـو       حزينة، تشد نفوسهم الم   
طريق مبهم ال يدري أكثرهم إلى أين يصـل بهـم، صـفير             
السيارة يأتي إليهم، كل يوم، في لحظة القيلولة، ال يثير فـي            
النفوس سوى التشوق لكل ما هو مجهـول وغـامض فـي            

عندئذ تدغدغ النفوس رغبة حزينة في الـذهاب إلـى          . الحياة
،أو ربما اإلسـكندرية، تحلـم كـل        إيتاي البارود أو دمنهور   

القلوب بلحظة، قد تأتي مع األيام القادمة، يركبون فيها هـذا           
األتوبيس، تهدهدهم كراسيه اللينة، تمأل خياشـيمهم رائحـة         
التراب والخشب والبنزين، يتمتعون بمنظـر الحقـول التـي         

 .  تجري إلى الخلف



 ٩٣

بعد قليل، يتناهى إليهم، في عزبة الحـاج هبـة اهللا           
ا منيسي، صوت األتوبيس، وهو يتحرك من دميسنا قاصـد        ال

كفر عوانة، الصغير الحزين الشاحب، سحابات الغبار علـى         
المدى البعيد، كل شيء يتالشى، يبتلعـه الصـمت الجـاف           
األخرس، يعود الصمت الحقولي فيغتـال كـل األصـوات          

 . المتعبة
ـ يا ولد هات الغدا، والجوزة كمان، واوعى تنسـى          

 . شاي والمعسلالسكر وال
لفه كل اآلذان، ينبعـث     أا، ت ا متميز بيد أن هناك صوتً   

من سراية الحاج هبة اهللا المنيسي، كان هـذا هـو المـوجز             
اءنا بالتفصيل مـن القـاهرة، كلمـات كالمتاهـات     بوإليكم أن 

الغريبة، أسماء كالطالسم والرموز، أحداث ال يدرون عنهـا         
 . أي شيء

ان أبو الفتوح مردود    في هذه اللحظة من كل يوم، دك      
األبواب، وهو يجلس داخله في كسل وفتور، بداخلـه طنـين           

المواشي فـي مسـاحات الظـل       . الذباب وانعكاسات الضوء  
الصغيرة، الباهتة تجتر، وهي بين النوم واليقظة مـا أكلتـه           
صباح اليوم، تمأل المذاود بـالعليق، تسـحب المواشـي،بعد          
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ن منحدر يصل الجسـر     المنزل مكا " ذلك،إلى المنزل القريب    
العالي بالترعة الغويطة، بانحدار قريب من شكل السلم، غير         

 . تنزل المواشي كي تشرب، وربما تستحم" أنه بال درجات 
لحظة الظهيرة، من كل يوم، في عزبة الحاج هبة اهللا          
المنيسي، تزرع النفوس برغبات غامضـة، تفـرش زوايـا          

. وقـت العصـاري   النفوس بأشياء قد تتوه في ساعات العمل        
 .  النفوس كالندوب والجراحفيولكن أثرها يظل 

في لحظة الظهيرة، يجلسون فـي مسـاحات الظـل          
المتآكلة، يتحدثون بصوت هامس، يحكون، يقولون ما يثقـل         

 . الفؤاد بالهموم، يضحكون ضحكات مبتورة خافتة
 ـ قليل البخت يتكعبل في الصديري

ـ         يء بـه   ضحكاتهم موشاة بالخوف من كل ما قد تج
األيام والليالي، يضحكون من أعماق قلوبهم، فجأة، يتوقفـون         

 . االلهم اجعله خير: عن الضحك، يقول أحدهم لنفسه
 !!ـ أما البنت صابرين دي حلوة بشكل

 :يستمعون باهتمام
 . ـ يدي الحلق للي بال ودان
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، فراغ  مفي مثل هذه األيام، شهر سبتمبر من كل عا        
اء الصافية، موسم جني القطـن،      سبتمبر العذب، زرقة السم   

عيدان الذرة المثقلة بالكيزان، من المؤكـد أن القطـن          وقطع  
والذرة يكونان مغطيين بذرات الغبار السوداء، تزداد كثافـة         

. كلما اقتربنا من الجسر العالي، وتقل كلما ابتعدنا عن الجسر         
 القطن يعني ارتفاع أجرة النفر، ترتفع اليومية من سـتة           يجن

ا، بيد أنها تهـبط     تصل بالتدريج حتى العشرين قرشً    قروش و 
 ". مرة أخرى بالتدريج حتى تصل إلى ما كانت عليه 

في لحظة الغروب، عندما تبدأ ظـالل الغسـق فـي         
الهبوط، وهي اللحظة التي تسبق سقوط الليـل، يسـير فـي            

واليومية بستة صـاغ، والقـبض      : حواري العزبة من ينادي   
ن الغايب، وآخر األسبوع هـو      آخر األسبوع، والحاضر يعل   

مساء يوم الجمعة، ليلة يوم السوق، في نفس اللحظـة، كـل            
ا بلمساء، ينطلق في حواري دميسنا من يطلق نفس النداء، غا         

 . ما يكون مقاول األنفار
قدوم موسم جني القطن، يعني االنتعـاش فـي كـل           

اهللا المنيسي، أمـام دكـان أبـو        شيء، في عزبة الحاج هبة      
في الجزء األول من الليل، في سوق يوم السبت من          الفتوح،  
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كل أسبوع، يحسب مقاول األنفار حساباته كل ليلـة، علـى           
ضوء لمبة نمرة عشرة، تكثر األفراح والليالي المالح، فـي          
أعماق الليل، تأتي مع الرياح، يا ليل يا عين من ميكروفونات           

ربع، بعيدة، يأتي الصوت، تبعثره الرياح في جنبات الكون األ        
ينصت عبد السـتار،    ". فيك ناس يا ليل يشكو لك مواجعهم        " 

 :يتحسس الصوت القادم، يدرك اتجاهه، مدى بعده عن العزبة
 . ـ دا الزم في الموردة

يحاول أن يعرف كل ما يتصل بالفرح، العروسـة،         
العريس، المهر، العزال، ولكنه في آخر الليل، عندما يتناهى         

م سيداتي سادتي إلى هذا الحفل من       استمعت" إليه هذا الصوت،    
 شارع النصـر بكفـر الزيـات، علـى          ٤٣فرقة حسب اهللا    
 ١٣ الجديدة لصاحبها أبـو العـال سـرور          مكبرات الصوت 

، عندئذ،  "شارع الجيش بطنطا، استعداد كامل إلقامة األفراح        
تزعزع عبد الستار رغبة حزينة، ربما ألن يجـد الزنـاتي           

ا ذات يوم  عريس . أن يسعد اهللا صابرين، ويـدخل       اربما أيض 
عليها أبو الغيط المنيسي، كتب عليها منذ أربع سنوات بالتمام          

 . والكمال، ولكن ما باليد حيلة
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في مثل هذه األيام، يضاعف عبد الستار من يقظته،         
         ا في الصباح، يخرج األنفار من بيوتهم، يلبس كل منهم جلباب

قطن، يضعه فـي    ا، يربطه بحزام عند الوسط، يجمع ال      واسع
عبه، في الصباح، وتراب األرض مبلل بالنـدى والـدموع،          
يمسك كل فرد خطه، بعض الكبار يمسك خطين، يأخذ فـي           
آخر النهار يوميتين، يبدءون العمل اليومي، والشمس تخرج         

 األفق الشرقي، من جوف 
 . ـ خلي بالك أنت وهوه م النضافة

 . يقولها الخولي بطريقة آلية
القطن من كل عام، يكثر الذهاب إلـى        في أيام جني    

، مع طراوة لحظة المساء الندية، يتغير الطعام في         دميسنا ليالً 
ـ . الحقول الواسعة، يأكلون السردين، السمك، اللحـوم       ا أحيانًَ

تخرج الفتيات الصغار، يحلمن صواني من النحاس الالمـع،         
فوقها أوان يتصاعد منها البخار، فيها كمـا يقـول األنفـار،            

حمر والمشمر، يشربون الشاي ثالثة أدوار كاملة، يدخنون        الم
الجوزة، يغيرون مياهها الصفراء أكثر من مرة مـن ميـاه           

 . المصرف
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هنا في التندة الواقعة أمام العزبة مباشـرة، مفـرش          
كبير، يحضر الفراز كل صباح، حيث يقوم بعملـه، يعبـون           

يـوزن  القطن في أكياس كبيرة، في آخر النهار أمام التنـدة،          
 : القطن

 .  يا سيدين قنطارين وأربعتاشر رطلهـ أيو
عندما يوغل الليل في صمته، وتزداد كثافة سـوداه،         
تحضر السيارات، أنوارها تبدو وحشة الليل، سحابات الغبار        
من خلفها تزيد من مساحات الظالم، تحمل عليها األكيـاس،          

لة، هيال هوب، تخرج السيارات ببطء، تئن تحت األحمال الثقي        
بين الحين واآلخر، في النهار، في أعماق الليل، ساعة الفجر،          
يخرج من منزل الحاج هبة اهللا المنيسي عبد السـتار يحمـل       
صينية مغطاة بمفرش أبيض عليها ما لـذ وطـاب، يكـون            
الطعام للسائق، العتالين، الفراز، القباني، يأكلون، يشـربون        

 الشاي،
ذ كل الوعود   في موسم جني القطن، من كل عام، تنف       

المؤجلة، تبنى المنازل، يتحول موسم جنيه إلى سرور تـأتي          
به المصادفات، ال يحدث إال مرة واحدة كل عام، في المساء           
يعود األنفار، مالبسهم تتعلق بها نتف من القطـن األبـيض،           
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معهم، في مناديل مخططة باهتة األلوان، بقايا أكلهم، تحمـل          
 موسم هي التي تحـدو،      إحداهن جرة كانت صابرين، في كل     

يرد عليها الجميع في إيقاع رتيب مكـرور، لكـنهم هنـا ال             
 ا، غناء حزين، تشم فيه خصوبة األرض، رائحـة         يملونه أبد

الليل المقبل، خضرة النباتات الواسعة، حبات النـدى سـاعة          
الفجر، تراب الجسر المبلل بالندى لحظة الشـروق، يخـرج          

 الغناء أبدي الزمان الطويل، يحسبون مـا      ا، كأنه صوت  ا، حلو 
معهم، تناسل األحالم تفرش الطريق نحو العزبـة باألشـياء          

 . الرائعة، يصلون إلى العزبة، يتفرقون في الحارات الضيقة
 . ـ بكرة بدروا شوية يا أوالد، البركة في البكور

عندما ينطلق صوت الخولي بهذه الكلمـات، تكـون         
سمات أول الليل قد    ظالل الغسق، ذرات الظالل قد سقطت، ن      

هبت، تلف العزبة بقشرة رقيقة من الوهم، عندئـذ ترتمـي           
 . العزبة تحت أقدام الليل المقبل

أما في الصباح الباكر، في لحظـة انـبالج الفجـر،           
والنجوم ما زالت مبعثرة على صفحة السماء، ينطفئ بريقها          
الالمع مع أول أضواء اليوم، ولون الفضاء رمادي حـزين،          

جال، في يد كل منهم عواقة صـغيرة، يقطعـون          يخرج الر 
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عيدان الذرة الجافة، تتساقط حبـات النـدى الطريـة علـى            
رد، تكوم عيدان الذرة في أكـوام       األرض، تحيلها إلى طين با    

ا من السرقة، رغـم     الية، تعلم األكوام بعالمات مميزة خوفً     ع
أن الكل يثق في عبد الستار وبندقيته وطلقاته العشر، يبدءون          

 األرض وحرثها، تتحول إلى لـون أسـود         د ذلك في قلب   بع
عة الجديدةاا للزرداكن، مثقل بالخصوبة والنماء استعداد . 

أكياس القطن نائمة أمام التندة، مكتوب عليها بمـداد         
أخضر، وبخط متعرج باهت اللون، الحاج هبة اهللا المنيسي،         

 لليل، ا نوع القطن، الفئة الميزان، عام الجني، في ا        مدون أيض
يجلسون على هذه األكياس، يحكـون الحكايـا، ال يـدخنون           

ا من أن يحترق القطن، في موسم جني القطـن          السجائر خوفً 
من كل عام، تمتلئ األيادي بأوراق النقد الجديدة الخضـراء          

تتحول هذه  " والتي لها رائحة مميزة ومحببة إلى كل النفوس         
لقدم، مهترئـة،   النقود، ومع مرور الوقت، إلى أوراق بالغة ا       

متآكلة األطراف، ملزوقة مـن المنتصـف، بـأوراق لـزق           
، تنـتفخ   "صفراء، بال معالم، يصعب قراءة ما كتب عليهـا          

المحافظ، تمتلئ الحياة بلحظات الكبرياء النادرة، ينمو الحـب         
 . بين القلوب الشابة، تكثر لحظات اإلقبال على الحياة
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ألنفـار  في هذه اللحظة، وحدة الظهيرة، يتـراءى ل       
الذين يستريحون على طول الجسـر، أمـام العزبـة، سـي            

يا سالم ع العز يا أوالد، يده علـى خـده،           : صفوت، يقولون 
يقولون إن ثمنها عشرة جنيهـات      " على عينيه نظارة سوداء     

كاملة، والعشرة جنيهات تعني بالنسبة لهم إيجار نصف فدان         
ة أرض لمدة سنة كاملة، بما في ذلـك الضـرائب والرشـو           

ا أبيض، يقولون عن     يرتدي صفوت جلباب   ."والهدايا وخالفه   
قماشه أن اسمه رمش العين، وأنه يظهر ما تحته بوضـوح،           

صفوت يسافر فـي شـهر      .. في قدميه شبشب لم يروا مثله     
سبتمبر من كل عام إلى اإلسكندرية، صفوت يعود إلى العزبة          
 مع أول العطلة الصيفية، صفوت ترد له خطابات من بـالد          

األسـتاذ صـفوت    : بعيدة ملزوقة، مكتوب عليها من الخارج     
مكتب بريد نكال العنب، عزبـة  . المنيسي، دميسنا ـ بحيرة 

الحاج هبة اهللا المنيسي، يحضر له أحد األنفار من كفر عوانة           
الجرائد والمجالت في العاشرة من صباح كل يوم، يمر هـذا           

ره، النفر على الجالسين على الجسر ينزل مـن علـى حمـا           
يفتحون المجالت، يبلون أصـابعهم بـريقهم، يتصـفحونها         
بالمقلوب، تبدو علـى الوجـوه أقصـى درجـات الدهشـة            
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واالنبهار، تتحول هذه الصفحات الملونة، خاصـة المرسـوم    
فيها نساء جميالت إلى تصاوير ملزوقـة، أو مـدقوق فيهـا          
مسامير متعرجة على جدران قاعاتهم الضـيقة، يحصـلون         

 . راية بشتى الوسائلعليها من الس
تعرفوا أنه مخاوي بنـت مـن       : يقولون عن صفوت  

مصمصة شفاه، أيوه يا سيدي بنـت خواجايـة،         . اإلسكندرية
األسى في الصدور، عيونها في مثل زرقة السماء، شـعرها          
أصفر مثل عيدان القمح وقت الحصـاد، بيضـاء، بضـة،           
صفوت، في مثل هذا الوقت، من كل يوم، يقف علـى رأس            

 . ا، والشمس في كبد السماءا مفكرر، ساهمالجس
لكنه اليوم لم يخرج إلى رأس الجسر، كان صـفوت          
في لحظة القيلولة يتقلب في فراشـه الـوثير فـي حجرتـه             
الصغيرة التي تطل على الناحية البحرية، على نافذتها، شجرة         
عنب خضراء يانعة، بين وريقات العنب، قلة مبلولة، تقلـب          

ا، من خـالل أوراق     عتدل استوى جالس  صفوت في فراشه، ا   
رمى نظرته إلى الدوار الكبيـر      . ، رأى مدخل العزبة   العنب

أمام العزبة، أطلت من داخل الدوار العتمة، في هذا الـدوار           
بالداخل، يوجد مخزن التبن، وحجرة كبيرة توضع فيها أشياء         
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يحتاجها العمل في الحفل، في مقابلها حجرة أخرى فيها أشياء          
ا منزل الحاج هبة اهللا المنيسي، مفتاحها مـع السـت           يحتاجه

 . الكبيرة، أم صفوت
استدار بعينيه إلى الحقول، وفكر، فـي مثـل هـذه           
اللحظة من كل يوم، ساعة القيلولة، آالف العيـون تحاصـر           

تحيط به من كل جانب، كلمات اإلعجاب واالنبهـار         . منزلهم
ة، البحـر   والدهشة، الحكايا الغريبة، عنه، وعن اإلسـكندري      

البعيد الواسع، بحر بال شطآن، تقال عنه، وعن أبيـه، فـي            
 . جلسات القيلولة كلمات بالغة الغرابة

الخاص، ألمـه، فـي     لكنه وحده، يدرك أن له حزنه       
ا هذا الشـيء    هأعماق نفسه منطقة غريبة مجهولة، ينزوي في      

. المبهم، ال يرتد إليه ال يعايشه، إال في لحظات نادرة، فقيرة          
 في لحظة الغروب الحزينة، لحظة سقوط الليـل علـى           ربما

العزبة، في تلك السويعات النادرة، يستشعر رغبـة ملسـاء          
ناعمة في البكاء، البكاء إلى أن تجف أنهار العالم، في قلبـه            
فراغ مخيف، في النفس كآبة، خلف أذنيـه وعلـى جبهتـه،            

بعد أسبوع يسافر إلى اإلسكندرية، فشـل       . حبات عرق لزجة  
، خيبة أمل قادمة في الطريق، ما زال يذكر، في نهايـة            جديد
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العام الماضي، موزع البريد، الخطاب الـذي يحمـل الخـتم      
/  / األليف، اإلسكندرية، سفريات، صادرة في 

 ..  إذا لم يصل يرد إلى العنوان الثاني الموضح خلفه١٩٦٦
 ولي أمر الطالب/ السيد

 صفوت هبة اهللا المنسي
 :تحية طيبة وبعد

ؤسفنا أن ننقل إليكم نبـأ رسـوب نجلكـم          ي
صفوت هذا العام، كما وأن إدارة الكلية ال يسعها إال          

 . أن تتمنى له التوفيق في األعوام المقبلة
 . وتفضلوا ـ سيادتكم ـ بقبول فائق االحترام

 ١٩٦٦/  / اإلسكندرية في 
 عميد الكلية

 . يد والده ترتفع بالتحية لموزع البريد 
 . با الحاجـ أي خدمة يا 

 . يستأذنه، يركب دراجته
 . ـ كتر خيرك يا ابني

 . ـ طيب السالمو عليكو بقى
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 ا على الجسر المتـرب، هبـات النسـيم         يسيران مع
تداعب جلباب صفوت، الحـزن بلـون ليـل اإلسـكندرية           
المنطفئ، والده ال يكلمه ال يلتفت إليه، لكنه يستشـعر فـي            

 .ا عظيمين وحزنًاألعماق خجالً
 . متأسف يا والديـ أنا 

  ا، لم يرد عليـه     ، باهتً ا، مستطيالً خرج صوته مسطح
 :والده، قال له بعد قليل

 . ـ أنت حر يا صفوت
شوارع اإلسكندرية ال تبالي بشـيء، سـيارة تمـر          
بسرعة جواره، فتاة صغيرة تسير على الرصـيف المقابـل،          

 :بائع ترمس قال والده
 . دا مستقبلك. ـ أنت كبرت خالص

ت في منتصف الطريق، تثـاءب، فكـر        وقف صفو 
، الصدور الناهدة،   اإلسكندرية اآلن، البالجات، النساء العرايا    

مدام سونيا، مونا، فيفيـان، مارجريـت، إلهـام، الشـوارع           
الخالية، األنوار الحمراء، العالمات عنـد تقـاطع الشـوارع       

عبور المشاة، انتظر من فضلك، خطـر، فتيـات         . الرئيسية
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ـ       منتصف الليل، هذ   ، ةا المساء على مسرح كوتـه باألزاريط
 . مسرحية

أطل برأسه نظر إلى الحقول الواسعة شـم رائحـة          
امه لها رائحة   مالخصوبة واألرض، أحس أن الخضرة التي أ      

 . معينة، تنفذ إلى خياشيمه، تشجيه
يؤسفنا أن ننقل إليك رسوب نجلكم، كما وأننا، أنت         " 

ظـة الظهيـرة،   حر، العزبة الواسعة، الصمت الحقـولي، لح  
 ".السفر إلى اإلسكندرية 

         ا، جلس على سريره، في حجرته، يذكر هـذا جيـد
      ا كم أحبها من قلبه، آه يا       يذكر متى رآها أول مرة، تذكر أيض

 . إلهام، اإلسكندرية، شهر ديسمبر
إلهام دافئة، حلوة، الشوارع شبه خاليـة، األمـواج         

ل، ملهى  تتكسر على بالدة الصخور، شارع الكورنيش الطوي      
الكيت كات، سافروا على طـائرات شـركة، فـي ملهـى            
االمبسادير تقضي أسعد ليالي العمر، رائحة الشواء تأتي إليه،         
يسير بمفرده، فكر صفوت في العزبة التي نامت اآلن، عـدا           

عبد الستار والد صابرين، صفوت     : عبد الستار، همس لنفسه   
ش، علـى رصـيف الكـورني     ينظر أمامه، فتاة حلوة تجلس      
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بجوارها حقيبة سوداء، بدت له الفتاة تائهة، حيـرى، تتقيـأ،           
تضع إصبعها في فمها، تتقيأ مرة أخرى، حبات العرق على          
جبينها، جلس إلى جوارها، تسري في أعطافه، نشوة التجربة         

اسـتندت  . األولى، بكارة الشيء الذي تمارسه للمرة األولـى       
ـ          ت بـه،   إليه، أحضر لها، من بائع الترمس، مـاء تمضمض

أجلسها إلى جواره، جلس، تاهت في غيبوبة، بـرد الشـتاء،           
 : حبات مطر خفيف، عندما أفاقت قال لها

 ـ أنت مالك يا ستي؟ 
 : ردت بدهشة
 !ـ أنت مين؟

 . ـ أنا صفوت، صفوت ابن الحاج هبة اهللا المنيسي
ضحكت، وقفت، سوت مالبسها، طلبت منه، بصوت       

 :منطفئ أن يوصلها
 . و سمحتـ العنوان أهه ل

في التاكسي، جلست إلى جـواره، فـي الشـوارع          
الخالية، بدا كل شخص وكأنه ينسحب إلى داخـل مالبسـه،           
مزق الضوء الصغير تسقط عليه، تتالشى، يتوه كـل شـيء           
وسط مساحات الظالل الكبيرة، ظـل السـيارة علـى أرض           
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الشارع الالمعة يطول، يطول، تتالشى مالمحه، يبـدو بعـد          
 دما نظر إليها، عيونها متعبة، كتـل الشـعر         ا، عن ذلك واضح

الليلية مبعثرة على الجبين المثقل بحبات العرق الباردة، على         
ولكنها رغم كل شـيء     . ال. ال. قد تكون . شفتيها طالء دسم  

 : مليئة بالوعود، على باب منزلها، قالت له
 . ـ مرسيه قوي

تحرك دون أن يرد عليها، نادت عليه، أعطته ورقة         
 . نوانبها الع

 . ـ أنا اسمي إلهام يا صفوت
 . استدارت، شعر برغبة في البكاء، ال يدري لم

عاد إلى منزله، جلس على مكتبه، االشتراكية تعنـي         
بالدرجة األولى، ال يفهم حقيقة ما يقرأ، ال يدري ما أصـابه،            
ويعد كتاب رأس المال لكارل ماركس ـ رأسه يكاد ينفجـر،   

 شارع النبي ٤٠لورقة التي معه اسمي إلهام ـ مرسيه، فتح ا 
رغـم  .  شارع النبي دانيال   ٤٠ شارع النبي دانيال   ٤٠دانيال  

ربمـا  . لم يسمع عن اسمها في بلدته     .  جميلة تكل شيء كان  
كانت أجمل األسماء وأقربها إلى نفسه صابرين، بنـت عبـد          
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     ا، ولكنها فالحة في قدميها     الستار، قد تكون أجمل البنات أيض
 . ا تغسل وجهها إال نادرشقوق كثيرة وال

ا ما شعر بالحسد ألولئك الذين كـان        كثير أمام إلهام، 
يتبعهمـا  . يشاهدهم في الشوارع، فتى وفتاة، يتأبط ذراعهـا       

    ا، حبهما، البطولة الكامنـة     بنظراته، يتساءل عن قصتهما مع
 . في كل منهما، الشيء الخارق، الغريب، البالغ الروعة

حظة الشجية المليئة باألسـى،  وفي آخر الليل، تلك الل    
ـ    الموشاة باألحزان، كان يدرك في أعماقه شيئً       ا، ا مـا، ناقص

غير مكتمل، ولكنه في كل مرة، كان يطوي نفسه على األلم،           
الجناح الكسير، الحزن الال محدود، اسمي إلهام، أنا صفوت،         
صفوت هبة اهللا المنيسي، اإلسكندرية في منتصـف الليـل،          

 . حسابك كام. يال من فضلكتاكسي، النبي دان
 . حا أنزلك، خلي الباقي علشانك. ـ استني يا إلهام

العنوان في جيبه في العـام قبـل الماضـي، قبـل            
االمتحان بأسبوع انداحت أمام عينيه بشاعة المأساة، ولكنـه         

 تصرف بسرعة،
* * * 
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اضطررت إلجراء عملية الزائدة الدودية، لم أتمكـن        
 يا أبي، كانت الزائدة ستنفجر،      من حضور االمتحان، معذرة   

 . مرة أخرى معذرة
 ابنك صفوت

 ١٩ / / اإلسكندرية 
 : ذات أصيل، في مخزن التبن، قال لصابرين

 ..!!ـ أنت مالك حلوة كدا يا بت
قالت صابرين، وجفونها مسبلة في أنوثة، والشـمس        

 : تنحدر نحو المغيب
 . حنا مش قد المقام يا سي صفوتإـ 

 . دة في العالمـ أنتي أجمل واح
 : تذكر إلهام، فشعر بالحزن، أحس بجفاف في حلقه

 . ـ دا بس من ذوقك يا سي صفوت
 . وبدأت ظالل الغسق تهبط

يا عم  : " عندما رسب في العام الماضي، قال أحدهم      
لكنه وحده يـدرك أحالمـه، يعايشـها،        ". هوه محتاج تعليم    

ا ما  يريعانقها في لحظات القهر، حتى في ساعات األسى، كث        
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   ا ما أثقل نفسه في ليـالي السـهاد         تمنى أشياء عظيمة، كثير
 .بالوعود، ولكن ما باليد حيلة

في بداية العطلة الصيفية، واأليام خالية، مرة المذاق،        
طلب منه والده أن ينزل إلى الحقول، حقيقة، هـو ال يـدري         

كل عطلة يقضيها في األكل والنـوم       . عن أرضهم أي شيء   
طا، دمنهور، إيتاي البارود، في أيام الفـراغ        والزيارات، طن 

والضجر والالمباالة، كان يعاكس الفتيات في العزبة، كثيرات        
، تصعد عيونهم المرعوشـة     ا وشماالً يتلفتن يمينً .. لم يقلن ال  

           ا في السماء، تدور في أركان الكون األربعة، ما دام أن أحـد
ته، منعته،  ا فال مانع، صابرين وحدها هي التي صد       لم ير شيئً  

زجرته، عيونها المسبلة، رموشها السود الطويلة، تقول كـل         
 . األشياء الرائعة

من كل يـوم، يتنـاهى      . في لحظة العصاري الطرية   
على كرسي من جريـد     . إليه، وهو جالس على رأس الجسر     

غناء صابرين في الحقول البعيدة، حذاؤها، الشـمس        : النخل
شياء، تبهت معالمهـا،    تنحدر نحو المغيب، تستطيل ظالل األ     

تتداخل في بعضها، صوت صابرين من بعيد، يروح ويجيء         
 .مع الرياح، تبعثره هبات الهواء



 ١١٢

 . ـ وطلعت فوق السطوح أنده على طيري
يشعر صفوت على البعد، أن غناء صابرين يطفـئ         

 . يروي عطشه. ناره
 . ـ لقيت طيري بيشرب من قنا غيري
ه طعم، بيد أنـه     حزنه، في هذه اللحظة، حزن بكر، ل      

رائع، يسرح بخياله إلى اإلسكندرية، في ساعة سقوط الليـل          
من كل يوم، األنوار الوليدة، العشاق في الشوارع المزدحمة،         
ضباب ساعة الغروب، المساء يسقط، صوت فرامل سـيارة         

. إعالنات النيـون  : السلم الكهربائي في محطة الرمل    . تتوقف
الصـور  .  هوايت هورس  بيرة ستال، لذيذة ومنعشة، اشربوا    

المجالت األجنبية، سافروا إلى روما، أتينا، باريس،       . العارية
الدور العلوي من المترو األزرق الغـامق،       . نحن في خدمتكم  

سـبورتنج يفرتقـان،    أوالقادم من سيدي بشر وباكوس، عند       
وإلهام آه، يا إلهام، يا لعذوبتها، حالوتها، وداعة الحزن فـي           

 . ا من قبلكما لم يحب أحدعينيها، لقد أحبها 
وكانت ثورة  . ا ما حدثه والده عن متاعب حقيقية      كثير

األدهم على أناس أقاربه، أخذ من الفقراء وأعطى األغنيـاء،          
د، يتصور أن   لوصفوت في أعماقه يخاف كل ما يحدث في الب        
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هذا كله ضد والده ولكنه ال يستطيع أن يحدد موقفه بوضوح،           
غيـر أن والـده   .  مع والده أو ضده فهو ال يستطيع أن يكون    

يطمئنه بوعود خيالية ال وجود لها إال في ذهن والده، كـان            
عصـر الشـهادات، القـوانين    . والده يسخر من أشياء كثيرة  

 ا ما أبدى مخاوفه من التأميم، من أين لـك          االشتراكية، كثير
 .هذا

في أعماق الليل، وهما جالسان في الحديقة الجميلـة         
ة مسـتطيلة،   د والظالم مساحات، والصمت أعم    أمام السراية، 

كان والده يسأل نفسه، ماذا يخبئ لنا الغد، في هذا الصـيف،            
 بهموم ال حصر لها، وجد أن صابرين        عاد إلى العزبة، مثقالً   

والتي كانت تعمل مع األنفار في حقول العزبة، وجدها تعمل          
في المنزل مع أمه، أدرك بحواسه أن هذا الصيف سـيكون           

صابرين تروح وتجيء ـ صدته أكثـر مـن    . خطرصيف 
مرة، تدخل غرفته وهو شبه عار، بعد أن يصحو من نومـه            
على يوم دب فيه الفتور والعجز، يوم شائه المعنى، تحمل له           
الفطار، تسوي فراشه، تغسل له مالبسه الداخلية، حاول معها         

.  منعته، تمثلت له فجيعته في اآلنسة إلهـام        االمستحيل ولكنه 
، واإلسكندرية، فبدت له صابرين هي الخالص       زتي إلهام عزي
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ـ          . الوحيد ا، في آخر مرة زجرته فيها، وكـان القلـب خاوي
 والذهن متعب ا، فكر في أبي الغيط، لم يره منـذ سـنة         ا مكدود

كاملة، يعمل مع أنفار الترحيلة في جناكليس، صابرين يا لها          
 . من مهزلة

تاسع مـع إلهـام،     اإلسكندرية في ليل الشتاء، لقاؤه ال     
 في اللقاء األول، ما زال يذكر      ". على كيفك   " ا في   كان جالس

في هذه الليلة، والليل على أشده، والسـماء مثقلـة بـالغيوم،        
والقمر ال يبدو من تحت السحاب إال نصفه، يلقاهـا للمـرة            
التاسعة، تجلس أمامه، تشكو له من مضايقات المدام، زحـام          

 الليل، بسمة الحبيب للحبيـب،      المواصالت، السهر حتى آخر   
 . الحب يزرع المسافة بينهما

 ـ تشربي إيه يا ست إلهام؟ 
 . يستريح الحزن في عيوننا
 . ـ أشرب فروت صولت

يا واهبة األحالم، أنا صـفوت، صـفوت هبـة اهللا           
المنيسي اقرأ في عينيك السوداوين الحانيتين األحزان، كـل         

 : األحزان، لم يسألها، أنصت إليها
 . تعرف يا صفوت إن المدام معجبة بكـ 
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قال لها عن نفسه كل شيء، األرض الواسعة، الغنى         
الالمحدود، قال إنه من دميسنا، وإن حزنه يشتد في الجـزء           

، وأن فراشه كالقبر، وأنه لم ينكشف على أية         األخير من الليل  
وأنـه  . امرأة في اإلسكندرية، وأن تجاربه في العزبة باهتـة        

 رمن أبيه، وأنه يحكي لها كل شـيء، أسـرا         يحب أمه أكثر    
العزبة، الناس، حتى الجسور والزروع والمكاسب والخسارة،       

نـب،  عإن أباها أرمني وأسلم وأن أمها من غـيط ال      : قالت له 
 طويلة، حدثها بكلمات رائعـة      وأنها تعمل عند المدام منذ مدة     

، لم يكن يتصور    أى حلوة المذاق، قال أنها أعظم من ر       ،الوجه
قالت إنها لم تكمل    .  تمر األيام بدون إلهام، شكرته بعذوبة      أن

ا، من  وأنها عندما تعود إلى منزلها في الرابعة صباح       . تعليمها
 . كل يوم، تشعر بفراغ مخيف

 . ـ جرسون، الحساب، خلي الباقي علشانك
 . قال لها إنها الحب األول واألخير

 . شارع النبي دانيال من فضلك٤٠ـ تاكسي، 
 بك كام؟ ـ حسا
 . نزل، الشارع مفروش بالظالم البليد. نزلت

 . ـ تصبحي على خير يا أعز الناس
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ر القلب المكدود، تصور    اياه، الحزن المتسلل يدق جد    
لم يتصور أن إلهـام بشـر،   . أن المدام، مديرة ألحد األعمال 

ربما مالك، شيء نادر الحدوث، إلهام وإال فال، ليذهب كـل           
العزبة، يموت أبوه، تغرق اإلسكندرية    تضيع   ،شيء إلى العدم  

في طوفان هائل رهيب، كم من ليلة سهرها، يسائل الليل عن           
ؤى المستقطرة من العـذاب     أشواقه، حبه إللهام، األسى، الر    

واأللم، الحزن العميق، وفي كل مرة لم يكن يسـمع سـوى            
أشجان الليل المستقطرة من أعماق الصمت، وكان، في كـل          

 خطأ وأنه لم يأت إلى اإلسكندرية لهـذا،         مرة، يدرك أن ذلك   
وأن العزبة واالسم واألرض وكل شيء هناك ينتظره، ولكنه         
كان يخاف، كان يخاف أشياء يشعر بها بشـكل مـبهم، وال            

 . يستطيع حتى أن يعبر عنها  بالكلمات
عندما وصلت صابرين إلى حجرته، ألول مرة بعـد         

ا، كان الوقـت    دعودته من اإلسكندرية، ما زال يذكر هذا جي       
ا، وكان هو قد أفاق لتوه مـن النـوم، أمامـه طعـام              صباح

اإلفطار، وصلت تحمل الشـاي، ترتـدي مالبـس المنـزل           
 . الداخلية

 يه هنا يا صابرين؟ إنتي بقى لك قد أـ 
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 . ـ شهرين ونص بس
 . الصدر الناهد، الجسد الذي يعلن عن تفجره

 .ـ مش هنا أحسن يا صابرين
 . م بالروعة، بالشقاوةصابرين كيان مفع

 . ـ آهو كله شغل يا سي صفوت
توقع عن المضغ، سرحت عيناه في سماء سـبتمبر         

 . الصافية
 . ـ الال أنتي بتحبي أبو الغيط يا صابرين

استدارت إليه، طالعة صدرها العـريض، تحـدرت        
رموشها على وسائد خـدودها الورديـة، الصـمت المفعـم           

 : باألسى
  .ـ مش جوزي يا سي صفوت

تذكر أبو الغيط، ظهره المقوس، السعال الذي يشـق         
 . صدره

 .  على سنة اهللا ورسولهـ دا جوزي
    ا، فجأة، قفز شـيء مـا      الشيء الحائر في عينيه أبد .
 . ذبح إحساسها، مزقه، قتله، نظر إليها

 .. يعني أنا! ـ قصدي بتحبيه؟
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عيونها، في هذه اللحظة، باهتة المقل، تطل عليه من         
ا، في بالهة حزينة، تحير ماذا يقول لها، هـل          مامعالم آخر ت  

تشعرين بالشوق إليه، بالرغبة فيه، بالحزن من أجلـه، هـل           
أعلى منزلهم، ساعة الغروب وتتذكره، تناجيـه،       تصعد إلى   

 . تقول هل، ما يثقل الفؤاد بالهموم
 . ـ يا سالم يا صابرين

أطل الحزن من عينيها، وضح من تحـت        . لم يكمل 
حملت غياره، وخرجت من    . لوة السوداء، تنهدت  الرموش الح 

.. الغرفة، شعر برغبة حارة في البكاء، عندما تـذكر إلهـام          
 . أدرك، أن الكل باطل وأنه ال شيء له قيمة

، شارع النبي دانيال، ذهبنا إلـى كـل         مأحبك يا إلها  
ـ      األمكنة تناولنا الطعام في      ا، غيط العنب، وكان الشـتاء لينً

ونت كارلو ا، ذهبنا إلى م   رخو ..ا يا حبيبتي، قـد يكـون       غد
      ا حتى الصباح فـي     أفضل من اليوم، أليس كذلك، سهرنا مع

سماء لا، والمصابيح معلقة في ا    القط األسود، وكان الليل منطفئً    
ادير، سالداكنة، شربنا البيرة المثلجة، في عز الشتاء، في اإلمب        

 منه،  لهام كالقدر، لن تستطيعي الهروب    إحبي لك يا    : قلت لها 
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    ا أسطورة حبنا، حبات المطر     في اللؤلؤة الزرقاء، صنعنا مع
 . تنام تحت إبطي. يدي في يدها. في شارع صفية زغلول

 . ـ يا سالم يا إلهام
وميدان الرملة المغسول بالـدموع، نسـى الكليـة،         

، داروين، مسـائل الرياضـيات،      دروس اإلنجليزي، ماركس  
 الـزواج، أو    أصبحت إلهام هي كل شيء، لم تحدثـه عـن         
حدثتـه عـن    المستقبل، لم يعرف أي شيء عـن عملهـا،          

مضايقات الزبائن، ولكنه لم يسألها من هم، لم يكـن يهمـه            
حقيقة، هل تحبه أم ال، وصل صفوت إلى درجة الالمبـاالة           

، قنع بحبه، تجربته البكر، روى      بكل شيء، دراسته، مستقبله   
وحشـته فـي    جفافه العظيم، هدير االنفعال في أعماقه يؤنس        

 . ليالي الشتاء الطوال، حبه إللهام، انتصار عيونها حياة كاملة
* * * 

وفي حالة عدم اتصالكم بالكلية، إليضاح أسـباب        .. 
غيابكم، ستضطر إدارة الكلية، إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية        

 . كم من االمتحان ولفصلكمنلحرما
 .. مع وافر التحية
 . ١٩٦٦ / / اإلسكندرية في 
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 سجل الكليةم 
 . إمضاء   

في يوم آخر، كانت صابرين تكنس حجرته، وكـان         
ا في بالدههو جالس : 

 !ـ الال يا صابرين، إيه أملك في الحياة؟
 . توقفت، انتبهت إليه، لم ترد، رنت إليه

 . ـ عايزة أبو الغيط؟
لم ترد، اقترب منها، مد يده عليها، في مثـل هـذه            

 على الصباح، مرارة يومه،     الساعة، من كل يوم، وهو يتذوق     
طعمه الشائه، تدخل صابرين حجرته، يقول لها كل شـيء،          

 : يناجيها، يفرد بينه وبينها حزنه الخاص، قال لها
 . ـ بحبك يا صابرين

عندما كان يقول ذلك، كانت تتبدد ساعات الكبريـاء         
في حياته، تذبح، تتوه، تصبح ذكرى قديمة، يقترب صـفوت          

ذبة، اليد الناعمة، صابرين، بعد ذلك، أيـا        منها، االبتسامة الع  
ها الصغير، يتوه كل شيء     كانت في الحقول البعيدة، في منزل     

في وعيها، تدور بها األرض، يتمدد في أعماق منها، الخـدر           
الناعم اللذيذ، اإلحساس األملس بالرغبة، انزعجت صـابرين        
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عندما تبينت آخر األمر أنها تحب مداعباته، ترغـب فيـه،           
ا في جناكليس،   ها، استعانت بابي الغيط، ولكنه كان بعيد      تنتظر

لن يحضر إال بعد أسبوعين، وحتى لو حضر، فإنها ال تشعر           
 . نحوه بحب أو كراهية

الوقت شـتاء، قبـل     " على كيفك   " كانا يجلسان في    
منتصف الليل، يجلسان خلف الزجاج، حبات المطر تنزلـق         

رضـية الشـارع    على الزجاج في كسل، المعاطف الثقيلة، أ      
المبلولة تعكس األنوار واألحزان والـدموع، تجلـس إلهـام          

 : قبالته
 ـ قطعتين سكر؟ 

 . البخار يتصاعد من فنجانين الشاي
 . ـ أل، ثالثة

ابتسمت له، ابتسم لها، تعانقت األيدي، أحس بـذوب         
الحب في أعماقه، في آخر الليل، الشوارع ينداح فيها الركود          

 :همست له إلهام
أنتظرك بكرة الساعة تسعة ونص عند مـدام        ـ حا   

 . سونيا، الزم تتعرف بيها، الصراحة كويسة
 . ـ إن شاء اهللا
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 : منطفئقالت بصوت
 .ـ المدام بتاخد ثالثة جنيه

 : ابتسمت، رفعت يدها
 . ـ اتفقنا خالص، المدام بتاخد تالتة جنيه

يديهما في ظالم الشارع كاألشباح، وكانـت نجـوم         أ
ا على الشوارع المبلولـة،     ا رمادي  تسكب نور  السماء منطفئة، 

عاد إلى منزله، نام في سريره، في آخـر الليـل، أصـوات             
سيارات تمر بسرعة البرد، في الخارج، على المدى البعيـد          
تتكسر األمواج على صخور الشاطئ، عبد الستار يقف اآلن         
على رأس الجسر، أحس أنه يريد أن يبكي علـى الصـباح،            

ولكن الدموع عزت عليـه، شـعر       .  نفسه حتى يسحب الليل  
 . بالحزن، ولكن عينيه لم تدمعا دمعة واحدة

ال يحزن صفوت في هذه العزبة الواسـعة، إال أنـه           
 وحيد، يواجه كل شيء بمفرده، دونما صديق، شـخص مـا          

سه، يخـرج أمامـه مـا       يحكي له كل شيء، يقول كل ما بنف       
ندرية، تذكر صديقه مدحت في اإلسك    . يعشش في أركان ذاته   

المشي على األقدام بعد منتصف الليل في سموحة، واللـب،          
والحكايا المبتورة، في العزبة يشعر     . والسجائر في ليل الشتاء   
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بالنفور من أبي الفتوح، يحس بالرهبة تجاه عبد الستار ومـا           
يمثله له، الليل والظالم، يخاف اللصوص يحس في أعماقـه          

، ال يدرك حقيقة شعوره     باالحترام للزناتي، وعدا هذا ال شيء     
نحو صابرين، عندما يراها في كل صباح تتمثل له فجيعتـه           
في إلهام، يدرك مدى جفاف الحياة من حوله، ذات صـباح،           

 . حضرت إليه صابرين
 . ـ صباح الخير يا سي صفوت

شعر بفراغ في القلب، بدت لـه صـابرين رائعـة،           
لكنـه ال   خطيبها أبو الغيط قريبه، من نفس عائلة المنيسي، و        

يفكر إال في صابرين التي تقف أمامه اآلن، أمسـك بيـدها،            
ثرثرة الحياة اليومية في العزبة تأتي إليه من بعيـد، هـديل            
الحمام في البرج القريب، صوت القباني الذي يـزن القطـن           

 ا، نظرت صابرين إليه، التماعـة الشـوق فـي         يصل واضح
 . عينيها رائعة، حلوة، أحس بجفاف في حلقه

 . ابرين، أنا بحبكـ ص
أحس أن في صدره، في نفسه، في أعمق األعمـاق          

 . ا ال ترويه كل أنهار العالممنه جفافً
 . ـ أنا مستعد أتجوزك يا صابرين
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. تخلصت منه برقة، خرجت أحست برغبة في البكاء       
بدأت تشعر أنها تحبه، ولكنه صفوت ابـن الحـاج هبـة اهللا             

 غفير العزبة، وأخت    المنيسي، وهي صابرين بنت عبد الستار     
 تنام، تصحو، تـذهب إلـى       اآلنالزناتي، وبنت ستهم، أنها     

الحقل، تغسل قدميها المشققتين، تحلم بالليل، تبكي بالنهـار،         
تحضر إلى منزل الحاج هبة اهللا المنيسـي مـع أول أشـعة             
الشمس، تعود والظالم قد حاصر العزبة ولفها، لكـن حبهـا           

 . لصفوت
 .  الغيط ذنبه إيهوأبو. ـ ليه كدا يا رب

حبها لصفوت، في صدرها كنتف مـن السـحاب ال          
ال يدري ماذا يريـد     . يمكنها اإلمساك بها، صفوت يطاردها    

  ا ال تعرف ماذا تريد منه، األسى يترقرق في         منها، هي أيض
صدرها كالدموع، في أعماق الظالم ترى التمـاع الـدموع          

 صفوت،   الورديين، في كل صباح، ترى     المنحدرة على خديها  
يطل من نافذة حجرته، يشرب العالم، الرؤى المفعمة، يقـول          
لها كلماته الحلوة، صابرين، تستريح على وسـادة الصـوت          
الرائع، تنام عليها، تحملها إلى عالم الوهم والخيال، ولكنها لم          
تدرك، وهي في قمة سعادتها، إنه يوجد هنا، في هذا الصوت           
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ض، الهمسـات الملتاعـة،     الحنون، الكيان الرائع، الجسد الب    
دقات القلوب التي تحملها نحو مستقبل مجهول لم تـدرك أن           
صفوت، صفوت هبة اهللا المنيسي، هو قدرها، رغبتها النائمة         

فنـدي  في أعمق األعماق في أن ترتمي في أحضان هـذا األ          
 قدميـه، أمـا     تالقادم، من اإلسكندرية، تستسلم له، تنام تح      

ا الوحيد، في الخالص من كل      ، ربم هصفوت، كانت إلهام أمل   
ماذا لو قال لها كل شيء، طلب منها الزواج، عـاش           . شيء

معها هنا في اإلسكندرية، إنه ال يريد أن يكون منيسي آخر،           
اولكنه، وهو في الطريق إليها، كان متردد. 

في التاسعة والنصف مساء، كان في الطريـق إلـى          
ا، س، تمام منزلها، سيطرق باب الشقة، ال سيضغط على الجر       

كما يفعل أبناء المدينة، يقف لصق الباب، كال من األفضل أن           
 . يقف على البعد، يفتح له الباب، مين يبلع ريقه

 . ـ اآلنسة إلهام موجودة
 . ـ أقول لها مين يا أفندم

 . ـ صفوت المنيسي
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يجب أن يعد لها مفاجأة، مثل مفاجأة الجنيهـات         . ال
 ينـزل درجتـين، ينتظـر       اسم آخـر،   الثالثة، يقول لها أي   

 . خروجها إليه
 . ـ أهال يا صفوت

يجلسان على السلم، الصاعدون والهابطون نظـراتهم   
 . مثقلة بالدهشة، يقول لها كل شيء

 . زيك يا صفوتإـ 
 . ـ أهال إلهام

 .ـ األستاذ صفوت المنيسي
 .ـ أهال مسيو منيسي، تشرفنا

ـ          ه جلس، بدت له إلهام رائعة، رنا إليها بحب، تركت
 . دخلت، جلس بمفرده، حضرت له المدام. بعد قليل

ـ شوف مسيو منيسي، البيت تحت أمـرك، إلهـام          
 . تحت أمرك، هيه كلمتني عنك، أنت من عيلة غنية

هدير االنفعال في أعماقه، ود أن يقول للمـدام أنـه           
يحب إلهام، وأنه سيخطبها في أول العام القادم، وكان صوت          

 .  المالمح، مفرطح الوجهالمدام فاقع النبرة، حاد
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. إذا كنت تريدها لمدة ليلة كاملة، فادفع ثالثة جنيهـا         
وجنيه ونصف حتى منتصف الليل، نحن قوم محترمون يـا          
مسيو منسي، وال تنسى أنها بكر، وأنها لم تتعد العشرين بعد،           
مسيو منيسي، مسيو ميسي، غلهام تحت أمـرك هيـه فـي            

 . األوضة جوه
، مستطيل مسطح، قام يجري     الحزن في العيون بكر   

إلى الخارج، غطى عينيه بيديه، إذا كنت تريدها، جرى إلـى           
. الشارع، مسيو منيسي، إيه يا إسكندرية األحزان واألكاذيب       

في قلبه ماتت كل الرؤى، دفن العالم، تهاوى، تفتت، ال تنس           
أنها بكر، األسى أشرعة سفن مفتوحة، ممتلئة بالرياح، تقلـع          

تحمل األحبة، األعـزاء، إلـى حيـث ال         من على الشاطئ    
يرجعون أبدا، أشرعة بيضاء، تختلط على المـدى البعيـد،          
بزرقة البحر الوادعة، تتوه، تضيع، تتالشى لكنها فـي كـل           
األحوال ال تعود أبدا، مسيو منيسي، ال تنسـى أنهـا بكـر،             
صفوت يجري، يلهث، يصعد السلم إلى منزله، يلقي بنفسـه          

 صفوت ال يدري ماذا يفعل، إلهام كانت        في السرير، ال ينام،   
تنتظره في الحجرة، ابتسمت له المدام، يدرك صـفوت أنـه           

 .حزين، ولكن من يبالي
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ال يمكن أن يقال أن اإلسكندرية، بكل ما فيها، هـي           
سر ما حدث لصفوت المنيسي، فنشأته وتركيبته، بل وطبقته،         

مكـن  كانت تعده ألن يكون من الناجحين في الحياة، ومن الم         
أن تكون ظروفه، طبيعة عالقاته، خروجه إلى الحياة العامة،         
موقفه من كل ما يحدث في البلد، قد تكون هذه أسبابا، ولكن            
من المؤكد أنه لم يكن واضحا لنفسه بالقدر الكـافي، كانـت            
إلهام، كأول األشياء الصادقة في حياته جعلته أكثر غموضـا          

ـ        دما كـان يلتقـي     حتى مع نفسه، وفي العطلة الصيفية، عن
بصديقه، حامد ابن الحـاج منصـور أبـو الليـل، صـديق             
والده،كان يشعر أن حامد أكثر وضوحا مع نفسه، ولكن مـن           
المؤكد أن في أعماق صفوت منطقة مجهولة، علة قديمة، داء          

 . لم يشف منه بعد، مساحات ظلت بال اكتشاف حتى اآلن
وفي ظهر هذا اليوم الحار، كان صفوت يـدرك أن          

دب فيه الفتور والكسـل،     . اك شيئا غير عادي سيحدث له     هن
، ١٩٦٦ مـن سـبتمبر      ١٣عزبة الحاج هبة اهللا المنيسي في       

شاهد صابرين تدخل منزل التبن، قفز مـن        . أطل من النافذة  
سريره، وصل إلى مدخل السراية، صابرين أصبحت خارج        

 . المخزن، اقترب منها، ابتسم لها بسمة تقطر عذوبة
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 . رك جوه المخزنـ أنا منتظ
أدارت رأسها، لم ترد عليه، كان يدرك أنها ستحضر         
إليه بالفعل حضرت، إنه المكتوب، أعمل إيه، إنها ككل الناس          
هنا، ال حيلة لها فيما يحدث، دخلت مخزن التبن، همس فـي            
أعماقها خاطر مضحك، الستر يا رب، توقفت علـى بـاب           

 . المخزن، الشمس في كبد السماء
 القيلولة، غناء األنفار الـذين يجمعـون        انتهت فترة 

القطن في الحقول البعيدة، تبعثره هبات النسيم، فيصل إليهـا          
في مثل هذه األيام، مـن العـام        . ا، فتاة غيرها تحدو   مشوشً

الماضي، قبل أن تعمل عند الحاج هبة اهللا المنيسـي، كانـت    
هي التي تحدو، تغني، تعمل، تجري، تجلس تحت الضـليلة،          

 الليل، تحلم بالحب وبوصال الحبيب، أما فـي هـذا           تنام في 
العام، فهي تعمل في سراي الحاج هبة اهللا المنيسي، حسـدها           
الجميع، أحست عند حضورها إلى السراي بخوف غـامض،         

 . دغدغت حواسها أشياء مجهولة
أدارت عينيها المكحولتين باليأس والحزن في أركان       

لقطـن المنـدوف،    السكون األربعة، السحاب األبيض كنتف ا     
وطلعت فوق السطوح، أودع    : صوت البنات يتهادى، ينساب   
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األحباب، السماء الصافية، حطيت إيدي على قلبي لقيته داب،         
 . الحقول الرمادية اللون

 . ـ خلي بالك م النضافة أنت وهوه
أعمدة القيظ والحرارة، حطيت إيدي علـى شـعري         

أعماق العتمـة   يد صفوت المنيسي تمتد إليها من       . لقيته شاب 
ما يشيب الشعر إال فرقـة األحبـاب، خـرج          . ـ شدها إليه  

 : اا جافًصوتها مرعوشً
 . ـ ال يا سي صفوت

بعد جني القطن يا حبيبي، يا نور العين، أي بعد أيام           
قليلة، سنتزوج، آه يا أبو الغيط، باقي أسبوع واحد، أسـبوع           
فقط ويعود أبو الغـيط، يـا ذوب الـنفس، سـيبيع والـدها              

 . لمحصول، كل شيء جاهزا
 ـ ال يا سي صفوت، 

 . نهيق حمار، وطلعت فوق السطوح أودع األحباب
 . ـ تعالي يا صابرين
 . في المنزل كذا. ثمن قنطار القطن كذا

 . أل. ـ دا فاضل أسبوع واحد يا سي صفوت
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حطيت إيدي على قلبي لقيته غاب، يـده الناعمـة،          
 . ات العرقجسده األبيض البض، المخزن العتمة، حب

ـ يا مصيبتي، دا أبو الغيط ما عملهاش، يـا سـي            
 . صفوت

أبو الغيط يا حسرتي، إنه اآلن، فـي هـذه اللحظـة            
 ا، في جناكليس، ربما ينام تحت تكعيبة العنـب،         بالتحديد بعيد

ينام على ظهره عقب الغداء، يتحسس بباطن يـده الخشـنة           
يـام  السمراء، األرض من تحته، يفكر في صابرين، فـي األ         

 . السعيدة المقبلة، ليلة الدخلة
 . ـ أنتي يا صابرين، أحلى بنت في العالم

نظرت إليه، لم تقـل أي شـيء، قاومتـه، مزقـت            
قميصه، قطعت السلسلة الذهبية المعلقة في عنقـه، تـذكرت          
وهي تقطعها حلقها ومصاغها، انكمشت صابرين على  نفسها         

دت في خوف، عينا صفوت تبرقـان بشـيء صـادق، ازدا          
ا، الزناتي اآلن يشرب الدور الثاني من الشاي، والدها         انكماشً

 . عبد الستار، ينام في المصلى، الزناتي تحت النخل البعيد
 . ـ يا لهوي، دا فاضل أسبوع واحد

 : صفوت يقترب منها



 ١٣٢

ا يا صابرينـ أخير . 
 . ال تدري معنى ما يقوله

 . ـ أنا عمري ما حبيت غيرك يا صابرين
 ال تدري كيف أحبته، إنها في هذه اللحظة        ا  هي أيض

ترغب فيه لدرجة الوله والحب، وتكرهه لدرجة الرغبة فـي          
 .قتله

 . ـ لو تستنى أسبوع واحد بدل الفضيحة
دغدغه االنفعال في صدرها المفعم بالمرارة، الشوق       

 . الحار
ا يا ست الكلـ أخير . 

  ا منها، صابرين تفكر في الحالل      صفوت يزداد اقتراب
والحرام، والفضيحة والستر، فكرت في الزناتي تحت دكـر         

        ا لليـالي   النخل البعيد، في والدها النائم في المصلى اسـتعداد
السهر الطويلة، في ستهم، في أبي الغيط، فكرت في المالبس          
الجديدة في صحارتها في المندرة، المناديل الملونة، زجاجـة         

 النقوش والرسومات   الكولونيا، قميص النوم الذي لم تلبسه بعد      
على جدران حجـرة    . لألدهم والغازية التي أحبها، وابنة عمه     

أبو الغيط في منزله الصغير، فكرت في النحـاس الجديـد،           
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الطست، اإلبريق، األواني، الحلل الوابور البريمـوس فـي         
. فكرت في الحصيرة التي لـم تفـرش بعـد         . علبته الجديدة 

الجمال، اقترب منها،   الصحارة المزوقة بصور فتيات بالغات      
وضع يده على كتفها، تحسس خدها الناعم، مـر بأصـابعه           
الطريقة على شفتيها الدسمتين، أدرك أن لكل إنسـان بؤسـه           

عندما ضمها إلى صدره، أحس     . الخاص، حزنه، ألمه، عذابه   
أن هذه الضمة ابتلعت كل ذرات التردد الناعمـة، قاومتـه،           

ا، هو  ى، أحسا أنهما مع   أبعدته ولكنها فجأة، ضمته هي األخر     
وهي، يغرقان كل جزئيات المأساة، كل كميات الحزن، كـل          
أنها الدموع، كل لحظات الحرمان، كل هذا يغرق في جوف          

 . هذه اللحظة الجنسية العارمة
عندما تحدرت بين الرءوس السوداء، وعلى كرسـي        
خدها األحمر قطرات الدمع الدافئة، أدرك أنها عظيمة، أدرك         

أنه ينتقم، ينتقم من كـل شـيء، مـن اإلسـكندرية،            ا،  أيض
. " الصدور الناهدة، األرداف الثقيلة، الحزن الذي بال حـدود        

كانت اإلسكندرية وإلهام، مجرد مناسـبة لتحديـد تراجعـه          
النهائي بإزاء كل شيء، كان يحمل في أعماقه بذرة فشـله،           

  ينـتقم مـن عصـر      " ا عثر على المناسبة     نواة دائه، وأخير
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ادات، عصر الكفاح المقدس، من الرسوب في كل عـام          الشه
والنجاح بالتعويض، من محطة سيدي جابر المبطنة بالنفوس        

 . البشرية كل مساء
ـ حرام عليك يا سي صفوت، دا أبـو الغـيط مـا             

 . عملهاشي
      ا، من الكـواء    ينتقم من بائع اللبن في السادسة صباح

 . والقصاب والبدال
 . أسبوعـ دا أبو الغيط راجع بعد 

ينتقم من الدروس الخصوصية، ومن نأسـف لعـدم         
نجاح نجلكم هذا العام، ونأمل له النجاح في العام القدم، مسيو           
منيسي، إلهام في انتظـارك، ينـتقم مـن جانيـت ومونـا             
وفرانسواز وفيفيان ومدام سونيا وعزيزتي إلهام، يا لنعومـة         

 فـي   جسدها الحريرية، صابرين، الذي أدهشه بعد ذلك أنها         
. المرة الثانية لم تمتنع لم ترفض، كانت في عينيها بقايا دموع          

 . احتضنته، قبلته، منحته كل ما يشتهي
   ا، راحـت تـنفض ذرات      عندما وقفت صابرين تمام

لم . التبن على شعرها المنكوش، لمت شعرها، لبست طرحتها       
   ا على أرضية المخزن، لمـت نفسـها،        تنظر إليه، كان جالس
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دهشـة،  .  خرجت على وجهها أشياء كثيرة     مضغت أحزانها، 
لم تدرك مدى بشاعة فعلتها إال عندما فكـرت         . رهبة، انفعال 

في الماشطة، وأبو الغيط وأمها والزناتي وهو واقف أمام باب          
ا، حجرتها، في ليلة الدخلة، أمام باب المنزل المطلـي حـديثً          

أهل العزبة، وأهل دميسنا، كلهم ينتظرون أن تخرج المحرمة         
وثة بالدماء الحمراء القانيـة، ترتفـع الزغاريـد، تطلـق           مل

يا بخت اللي طال حبيبه، يا بخت       . النيران، يغني أهل القرية   
 . اللي طال حبيبه

في أعماق الليل، صعدت صابرين إلى سطح المقعـد         
العالي، جلست، تناهت إليها أشجان الليل، أصغت، لم تـتكلم،    

الغـيط بعيـد، فـي      شعرت بالحزن، بالحنين، بالرغبة، أبو      
جناكليس ولكنها ال تفكر فيه ال تشعر بالحنين إليه، بالرغبـة           
فيه، يكفيها صفوت، أجل صفوت المنيسي بالذات، عند هـذا          

 . الحد، لطمت خدودها
 . ـ يا لهوي، يا مصيبتي

صوت والدها، من هناك، ظل الزناتي علـى جـدار          
 وسط الدار، أمها تعلف الجاموسة فـي الزريبـة، والنجـوم          

شاحبة حبلى بالحزن هل ستبكي على نفسها، أم ستدعو أهـل        
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القرية، العدو قبل الصديق كي يذرفوا عليهـا الغـالي مـن            
الدموع، هل تلطم، تشق الجلباب، تغوص في الطين، تجري         
كالمجنونة، تأكل لحمها، ترمي نفسها في الترعـة، تمضـغ          
أحزان العالم، تخرج في الصباح إلى الجسـر عنـد مـدخل            

 . ة، وتقول ألهل العزبة كل شيءالعزب
عندما خرج صفوت من مخزن التبن، الظالل باهتة،        

ليه يا نعيمة يا جليب الخـص       . " حداء األنفار يأتي من بعيد    
نسمة هواء كسلى تمسح وجهه في فتور، تناهى إليـه          " ريانة  

صوت وابور الطحين، اآلتي من دميسنا، تـك، تـك، تـك،            
:  العريس في الطشـت عريانـة      ن شفتها يا  إو: األنفار يغنون 
نسمات الهواء تبعثر األصوات، وعلى صفحة      . تك، تك، تك  

السماء الزرقاء الفارغة، كانت نتف مـن الـدخان األسـود           
المتقطع، التي تخرج من تكتكات وابور الطحين، تسير فـي          

 . كسل وفتور فوق سماء دميسنا
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 الكبرياء



 ١٣٨

 الكبرياء

 ١٩٦٢ من سبتمبر ٢٣االثنين 
ي هذا المساء، كانت عزبة الحاج هبة اهللا المنيسي،         ف

تبدو بشكل يوحي بالقدم، فلم يكن الدور الثاني من السراي قد           
تم بناؤه، كما وأن السراي لم تكن قد دهنت باللون األبـيض،            
حتى شجرة الجميز، عند مدخل العزبة، لم تكن قـد قطعـت            

الظـالم  في أعماق الليل، والليل محنة لعبد السـتار، و        . بعد
مقبرته، كانت تقف شجرة الجميز كحارس ليلـي، والجـزء          
الخلفي من التندة لم يكن تم بناؤه، حتى عبد السـتار، كـان،             

ا، كان يداوم على الذهاب إلى ستهم كل ليلة في لحظـة            نضر
وصابرين، كانت أقرب إلى الطفلة الرائعـة،       . انتصاف الليل 

اوته، يعني أنـه    منها إلى الفتاة الناضجة، مجيء المساء بطر      
        ا محاولة لغسل كآبة اليوم الطويل، المساء يزرع مكانها أفراح

جديدة، يحيط العزبة، ببحار المدهش، غير العادي، الفرحـة         
تمرح فوق شواشي األشجار، هامات النخيل، بحر الحقـول         

 . الال نهائي



 ١٣٩

في هذا المساء، كان كل من في عزبة الحاج هبة اهللا           
ما سيحدث، سيعقد قران صابرين، ابنة      المنيسي، يدرك حقيقة    

لحظـة المسـاء، هـذه الليلـة،       . عبد الستار على أبي الغيط    
مسربلة بالضباب، أشعة الشمس الوردية، تتكسر على بحـر         
من الحقول البعيدة، عبد الستار في هذه الليلة، لم يقف علـى            
رأس الجسر كعادته، ولكنه عندما مر على دكان أبو الفتوح،          

و الدخان مثل كل ليلة، وقف على بعد واضح من          لم يشتر باك  
 : البنك، تحسس جبهته

 . ـ هات تالت علب سجاير بلمونت
تحسس جبهته، أشار بأصابع يده التي اصفرت مـن         

 : كثرة التدخين
 . ـ علب كبار يا أبو الفتوح

 : ارتفع أكثر من صوت من الواقفين أمام الدكان
 . بخيرـ ألف مبروك يا شيخ الغفر، ربنا يتمم 

 . ـ عقبالكو كلكو يا أوالد
أخذ علب السجاير، انصرف، وكان راديو أبو الفتوح        

إن صدور القرارات االشتراكية في العـام الماضـي         : يقول
 .. معناه بالتحديد
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في صباح اليوم، خرجت ستهم، وتراب األرض مبلل        
كنست حجرات دارها، كنستها قبل أن      . بقطرات الندى الباردة  

لعملهم، ذلك أن كنسها بعد خـروجهم يجلـب         يخرج الرجال   
النحس، كنست الحارة، تحيات الصباح تأتي إلى سمعها مـن          
البيوت المجاورة، كلمات التهنئة، شيء غير عادي تحسه في         
أعماقها هذا الصباح، كان الكل يدرك أن صابرين لن تـزف           
إلى أبي الغيط، وأن األمر لن يتعدى كتـب الكتـاب فقـط،             

ع القطن الجاي، وصـابرين لـم       : عبد الستار قال  ! والدخلة؟
تكن تطمع فيما هو أكثر من أبي الغيط، فهو قريـب للحـاج             
هبة اهللا المنيسي، بس من بعيد شوية، كما يقول الحاج هبـة            
اهللا نفسه، أبو الغيط ال يعيبه سوى ذلك السـعال المشـروخ،            

أكثر من مرة، وهي أمام الفرن،      : ولكن ستهم قالت لصابرين   
هيه الرجالة تتعيب، قالت لها الماشطة منذ       :  السطوح أو على 

هوه يعيب الراجل إال جيبه، رغم كـل هـذا          : أسبوع مضى 
ا ا ما، شيئً  فستهم، في هذا الصباح، كانت تدرك أن هناك شيئً        

 . ال يمكن تصوره يحدث بداخلها
عندما أكملت ستهم كـنس الحـارة كلهـا، جمعـت           

 مرات في مصـطبة     الكناسة، حملتها، خيطت يد المقشة عدة     
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دارهم، أحضرت مياها نظيفة، رشت الحارة، دخلت وسـط         
وضعت مالبس  . الدار، فرشت الحصيرة الجديدة في المندرة     

عبد الستار والزناتي المغسولة تحت مخدة ثقيلة كي تضـيع          
وقفت في وسط الدار، كانت صابرين      . الكسر الموجودة فيها  

 لم، ولكنها بكـت     ال تدري . الذي أدهشها، إنها بكت   . بالداخل
 . كما لم تبك من قبل

بعد صالة الصبح في المصلى، عاد عبـد السـتار،          
 :سمع بكاءها، ابتسم لنفسه، جلس في وسط الدار

 . ـ هاتي لنا نفطر يا بت، بالش العياط ده
       ا بطرف كمها الذي حال لونه األصلي، مسحت دموع

عبد الستار يهمس فـي سـره،       : حارة، دخلت حجرة المعاش   
ا يتمم بخير، كان في أعماق ستهم، شعور مبهم بالحنين،          ربن

بالرغبة في البكاء، كانت ستهم تستدير إلى هـذا الخـوف،           
ا يدفعها إلى مثـل     ا واحد ولم تكن تدري سبب   . تخرجه، تعايشه 

 . هذا الخوف
أحضرت الفطار لعبد الستار، كان يدخن سيجارة في        

 :يده
 . ـ يا خويا بالش الهم دا قبل الفطار
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  كاد أن يأتي على السيجارة،      ا طويالً تنهد، سحب نفس 
. اخرج الدخان كثيفً  . فتذكر دفتر الشكك في دكان أبو الفتوح      

 : ا، قال لها والدخان يغطي مالمح وجههبطيًئ
ـ عمر الشقي بقي يا أم صـابرين، تعـالي نفطـر            

 .تعالي
ألول مرة، منذ سنوات طويلة، يدعوها لإلفطار معه،        

 حول طبلية الطعام إال يوم السبت، وهو يوم         فهم ال يجتمعون  
وح رائحة السمن، وينتشر أمام     ففيه يذبح الدجاج، وت   . السوق

وتذهب بين حين وآخـر فتـاة       . البيوت ريش الدجاج والبط   
ه، تخـرج   نصغيرة خجول إلى إمام المسجد، تقف بالقرب م       

 : الكلمات من فمها مبعثرة، حيرى، تقول له
 . ادبح لنا فرخةـ أمي بتقول لك، تعالى 
 : يرميها بنظرة غامضة

 . ـ طيب روحي وأنا جاي
في هذا اليوم، من كل أسبوع، يشترون من السـوق          

". ال يشترون عادة األشياء التي تزرع في العزبة         . كل شيء 
وليلة األحد، بالنسبة لنساء العزبة ليلـة موشـاة بالرغبـة،           
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حد، حواري العزبة، مثقلة بمياه     بالوصال، في صباح يوم األ    
 . االستحمام ورغاوي الصابون

 : في هذا الصباح، يقول عبد الستار لستهم
 . ـ ما تيجي تاكلي يا بت

العاطفة المبتورة الوجه، تهدهـد أفكارهـا، تدغـدغ         
 . إحساسها بعبد الستار

 !!ـ يا خويا أنا فاضية
في هذا اليوم، سيكتب كتاب صابرين، وكتب الكتاب        

ا بأنه قد كبر،    ا بالزمن، إحساس  ا حاد مل لعبد الستار إحساس   يح
    يثقله  ا، إحساس ينوء به كاهله،    وكلها سنة واحدة ويصبح جد

يشعر عبـد   . بالمرارة، بالحسرة على ما فات من ليالي العمر       
الستار، هذا الصباح، والحارة مكنوسة، مرشوشـة بالميـاه         

ـ        ابرين، يكتـب   النظيفة، بنوع جديد من الغربة، ستتزوج ص
عبد . كتابها، رجل آخر جديد، قد ال تعرفه، لكن مين عارف         

 . الستار نفسه ال يدري كيف بدأت األمور
لم ينس عبد الستار، في هذا الصباح، أن يمر علـى           
دكان أبو الفتوح، كي يستعير منه الكلوب الخـاص بدكانـه،           

 أمـام عبد الستار لم يطلب ذلك بكلمات محددة، وإنما وقـف           



 ١٤٤

ك، فرك يديه، خرجت من فمه أجزاء من كلمات متآكلة،           البن
محفوظة، وطلب منه الكلوب، ويعني هـذا، أن دكـان أبـو            

" ، وأن فتح فسينار بلمبة جاز نمرة عشرة،         الفتوح سيغلق ليالً  
ذهاب هذا الكلوب إلى أي مكان في العزبة ـ باستثناء سراي  

 ا، أو عزاء، أوالحاج هبة اهللا ـ يعني أن هناك فرح ا  موعـد
للتحقيق في نزاع، ويكون وجود الكلوب، بنوره المتفرد، في         

ا للدهشة، والتساؤالت أي منزل، مثار ." 
في اللحظة التي وجد فيها عبد الستار أن أبا الغـيط           

. صف الليـل  تيهتم به، يتلكأ إلى جواره، عند الجسر، حتى من        
يخصه بنوع جديد من الحنان، يرمي له تحية الصباح، بسمة          

يحدثه عن دور الميـاه،     . لمساء، يسأله عن الصحة والعافية    ا
فـي هـذه    . ثمن المحصول، حسابات الحاج هبة اهللا المنيسي      

اللحظة، بدأ الفأر يلعب في عب عبد الستار، خامره شـعور           
 . لذيذ، طارئ، لم يحس به من قبل

 . ـ واهللا يا با عبد الستار، أنا باعتبرك زي والدي
 :يقول عبد الستار

 . حنا كلنا لبعضإا أبو الغيط ـ ي



 ١٤٥

يدور الحديث، يبدأ، ينتهي، يتشعب، يطرق كل مـا         
وعند لحظة معينة، ينتظرها عبد السـتار،       . يخطر على البال  

يخشاها أبو الغيط، يبتلع الصمت األخرس كـل محـاوالت          
      ا بإحسـاس   خدشه، يفترش الحياء المسافة بينهما، يحسان مع

في أن يعري كل منهما نفسه،      حاد بالغربة، بالرغبة الصادقة     
ويقول كل ما عنده، أبو الغيط اآلن جالس، يفرك يديـه مـن             
الغيظ، يرمي قطع الطوب في مياه الترعـة الهادئـة، يثيـر            

ا، ال يخـدش الصـمت، ال       ا هادئً ارتطامها بسطح الماء صوتً   
يحدث ثغرة ولو بسيطة في جدار السكون، تموجات المياه في          

ع، تتكسر على الشاطئ، تتوه بـين       الترعة تبدأ صغيرة، تتس   
 .أعواد النجيل الخضراء
 : أبو الغيط يقول
 .ـ ما باليد حيلة

يقولها هذه المرة لنفسه فقط، ال يسمعها عبد السـتار          
 . الجالس إلى جواره

 . تناول عبد الستار إفطاره
ـ شيلي األكل يا بت، أقبلت عليه باسمة، قال لنفسه،          

ل دائرة غير مسـقوفة فـي       وهو ينظر إلى السماء، من خال     



 ١٤٦

الحمد هللا، اللهم لك ألف حمد يا رب، قالـت لـه   : سطح داره 
 : ستهم بعذوبة وهي تحمل الطبلية

 ـ بالهنا والشفا، 
كان عبد الستار، يريد أن يفرغ من تنـاول طعامـه           
بسرعة، فأمامه من األعمال الشيء الكثير، وأهم هذه األعمال         

سي، ال يدري ماذا سـيقول      أن يذهب إلى الحاج هبة اهللا المني      
أن يعرف الحاج هبة اهللا المنيسي ماذا سيتم، ال بد          ،له، ال بد    

هنا في العزبة، أن فـي      . عدم حضوره معناه  . ا حضوره أيض
 . ااألمر شيًئ

 . ـ والناس سمعة وسيرة يا عبد الستار يا خويا
يمر عبد الستار على كل الدور، الحقـول، مـدارات        

 .  يذهب إلى دميسنا، يدعو كل الناسالسواقي، مفارش القطن،
ـ عقبال عندك يا سيدي، النهاردة تشـرف عنـدنا،          

 . تشرب قهوة
ال يحدد الوقت، فاألفراح تقام عادة، في لحظة سقوط         

 . الليل، يحمر وجه عبد الستار، يكمل القصة
 . ـ عقبال البكاري يا أبو صابرين



 ١٤٧

س لم ينس عبد الستار، بعد أن تناول إفطاره، أن يلـب     
جلبابه الصوف، والشراب األحمر المخطـط، والجزمـة أم         

ا أن يلبس لبدة صوف ال يرتـديها إال فـي     لم ينس أبد  . أستك
قبل أن يخرج، وقـف علـى بـاب         . العيد الصغير أو الكبير   

 : وظالل الشمس مدمعة باألسى، قال لستهم. الدار
هوه فـي الحـوض   . ـ لو عزتي حاة ابعتي للزناتي  

 . القبلي
في صدرها انفعـال    .  كانت خائفة، حيرى   صابرين،

كانت تتصور أن   . ما، ال يمكنها تسميته، لم تشعر به من قبل        
قد ال  . لم يحدث مثله من قبل    . هذا الصباح صباح غير عادي    

    ساعة الفجر، والديك ينـادي علـى       . اترى مثله بعد ذلك أبد
مـام المسـجد يقـول      إكا، كا، كا، و   : سراية الحاج هبة اهللا   

والنجوم ساهرة، معلقة   . الصالة خير من النوم   : مبصوت رخي 
في الفضاء الال نهائي هبت صابرين مـن نومهـا، عيناهـا            
مثقلتان بالسهاد، شعرها األسود منكوش، معالم الجسد البض        
ال يعلن عنها الثوب الفضفاض الذي ترتديه، صـعدت إلـى           
سطح المقعد العالي، فجئت بأن كل شيء كالمعتاد، ال يبـالي           

لم تكن ترغب فـي     . حدث لها، ال يدرك معنى هذا اليوم      بما ي 



 ١٤٨

     شيء، كانت تمضغ تحت ضرسها، إحساس ا بالدهشـة،   ا جديد
ال شيء غير ذلك، ذرات الضوء الرمادية تلف رداء الليـل           
األسود، كتل الظالم تسحب نفسها في هدوء، تكتسب األشياء         

المزروعـات، البيـوت،    . وجودها من خالل قطرات الضوء    
، بحر الحقول، تسقط عليه قطرات الضوء الرمادية،        الحواري

فتصحو من النوم الليل الطويل، حتى الشـمس، فـي هـذا            
الصباح، غير العادي، تشرق ببطء، تخرج من جوف األفق،         
خلف النيل البعيد، الناس في الحقول، أتوبيس الصباح الباكر         
ال يثير خلفه زوبعة من الغبار، فأرض الجسر ما زالت مبللة           

طرات الندى الرطبة، يصل األتوبيس، يتوقف، يسير ببطء،        بق
يطلق صفارته، تكتكات وابور الطحين في دميسـنا، مـوزع          
البريد ودراجته البالية، نساء العزبة المستحمات في الصـباح         

يمألن الجرار، يعدن بها، يهمسـن      . الباكر يذهبن إلى الترعة   
، المصلى،  ، دكان أبو الفتوح   بكلمات تحمر لها الوجوه خجالً    

في عزبة الحاج هبة اهللا المنيسي، كمـا        . كل شيء، كل شيء   
 . هو منذ زمان مضى

ا، ا رخـو  كانت في الحقل بمفردها، وكان الهواء لينً      
وكـان البرسـيم أخضـر،      . حقل أبو الغيط يجاور حقلهـم     



 ١٤٩

واألرض تفوح برائحة الخصوبة، فجأة، انطلـق حمـارهم،         
. نها لن تلحق به   جرى، نهق، جرت خلفه، أدركت صابرين أ      

 . توقفت
 . ـ الحق يا با أبو الغيط، الحمار انطلق

لم يكـن   . قام أبو الغيط، السعال يشق صدره، جرى      
أبو الغيط قد فكر في صابرين كفتاة، أمسك بالحمار، كان قد           

   بدت لـه قـدماه     . ركبه، عاد به إليها   . اابتعد عن الحقل كثير
عانـاه أثنـاء    وهو راكب طويلتين، شعر بمدى التعب الذي        

الجري، فأدرك أن الزمن قد تقدم به، وصل إليها، نزل مـن            
هبت نسمة هواء، وكـان يقـف علـى مـدار           . فوق الحمار 

الساقية، فداعبته خصلة شعر خرجت مـن تحـت الطرحـة           
 . وقف قبالتها. السوداء

 . ـ أنا تعبتك يا با أبو الغيط
 يعلنان. اكتشف أنه لها نهدين   . نظر إليها، بدت جميلة   

عن تفجرهما بشموخ، أدرك أنـه يتوسـط وجههـا شـفتان            
دسمتان، وبأن يدها المشققة جميلة، وبأن عينيهـا سـوداوان          

 . ورموشها طويلة
 . ـ تعبك راحة يا صابرين



 ١٥٠

أدرك، وهو يعود إلى حقله، أن سنوات عمره التـي          
 .مضت، سراب ال قيمة له، أيام فارغة المعنى
 ـ الال انتي عندك كام سنة يا بت؟ 

تنفرج شفتاها الدسمتان عن بسـمة، تبـدو أسـنانها          
يتغير لون النهار، يصبح مذاقه أحلـى مـن         . الحلوة البيضاء 

 .الشهد
 ..!!ـ وأنا إيش عرفني

عبث بظهر الحمار، تاهت نظراتـه فـي الحقـول          
نظر إلى الوتد الذي تربط به الجاموسة، أدار لسـانه          . البعيدة

لصافية، تابع بنظـرة    في فمه، غمس عينيه في زرقة السماء ا       
حيرى سحابة بيضاء حتى غابت عن ناظريه، بحـث عـن           

الهواء الطـري يلمـس     . أي شيء يقوله  . كلمة، كلمة واحدة  
. جدار قلبه المتعب، نفسه تنتفض، تنزف قطـرات دم قانيـة          

الصدر يعلو ويهبط، ربط الحمار، جلس بجوارهـا ـ نـبش    
 .األرض بأصابعه

 .  العزبةـ تعرفي أن أبوكي أحسن راجل في
 .ـ أنت األحسن



 ١٥١

   ا، ابتسمت، عاودته الرغبـة     الصمت يجثم عليهما مع
ا، بكـوزين  في البكاء،الك لسانه في فمه، أداره، لم يقل شـيئً        

أو طبخة ملوخية، أو قليل من البامية، حصـل علـى            ذرة،
بعضهن، في حقل الذرة، أو القمح، أو تحت كل مـا يسـتر             

تبادل مع إحـداهن كلمـة      اإلنسان، ولكن من المؤكد أنه لم ي      
: كل واحدة تقول بصوت مرعوش وهي تقلع مالبسها       . واحدة

وعى تقول لحد يا أبو الغيط، كل شيء يتم في صمت كئيب،            أ
شعر، وهو جالس بجوار صابرين بأشياء مبهمة، ولكنه حار         

تاهـت نظراتـه علـى      . ماذا سيقول لها، أي الكلمات يختار     
ا، مثل كل من في العزبة،      وأبو الغيط في هذ   . الحقول البعيدة 

قد يتعاركون يتقاذفون باأللفاظ، يقولـون النكـات، يغنـون،          
يكتبون الشكاوى، ولكنهم بمجرد أن يلتقوا بالمرأة، ينفـردون         
بها، حتى تتوه منهم الكلمات، تضيع، تجف حلـوقهم، تثقـل           
جبهة كل منهم حبات عرق باردة، ذلك أن قـاموس حيـاتهم            

ا مـا    عواطفهم الحقيقـة، ونـادر     ساعتفقير، وال يعبر عن ا    
   ا أو كراهية، بالكلمات، ومفـردات      يعبرون عن عواطفهم، حب

هم، مبتورة، ناقصة، تخرج الحـروف مـن أفـواههم          ثدياأح



 ١٥٢

الممتلئة باألسنان الصدئة، بتركيبات لغوية غريبة، ال تعبـر         
 . عن أي شيء بالمرة

. تسرب الوقت، وأبو الغيط جالس بجوار صـابرين       
س، سقطت مساحات اللون الرمادي المغبش، قام،       تاهت الشم 

ود أن يقول لها أنه يريدها أن يبكي، ولكن الدموع عزيزة، ال            
 .. تجود بها هذه األيام القحط

وضع البرسـيم علـى ظهـر       . فك رباط الجاموسة  
الحمار، أوصلها حتى مدخل العزبة، تركها وعـاد بمفـرده،          

ل ودميسـنا،   شعر، والليل يسقط على العزبة، وعلى الحقـو       
ولكن الشـيء   . شعر بحزن جديد، رعشة غريبة على القلب      

المؤكد أن صابرين عندما عادت إلى الدار أدخلت الجاموسة         
إلى الزريبة، أنزلت البرسيم وسط الدار وفي عتمة المسـاء،          
وهي تربط الجاموسة وتقيد الحمار، فكرت لجزء من الثانية،         

سن والدها، وأنه من    في أبي الغيط، ولكن إلحساسها بأنه في        
عائلة الميسي وإن كان قد مال به الحال ألسباب ال تفهمهـا،            

 . لكل هذا، فإن صابرين لم تفكر في األمر
كان يـدرك أكثـر مـن        أبو الغيط في هذا الصباح،    

عندما تكسرت على سـطح     . صابرين، أنه صباح غير عادي    



 ١٥٣

منزلهم أشعة الشمس الذهبية، على عيدان الحطـب، علـى          
 :أيقظته أمه.  الصغيرة في أعلى منزلهمالغرفة

 . ـ قوم يا أبو الغيط يا ابني
حـس خطـوط    يفتح عينيه، كان ينام على بطنـه،        

الحصيرة الطولية تحت جلده، رفع رأسه، الك المعاني فـي          
ذهنه، النهاردة كتب كتابك يا ولدي، يا نقاوة عيني، عنـدما           

 . تفرج، سيدخل عليها
 .  الغيطـ لو كان أبوك عايش يا أبو

ما زال يذكر مالمح وجه أبيه، طوله الفارع، وجهـه   
المليح، جلبابه األبيض الفضفاض، سـهراته فـي منـزلهم،          
الجوزة، ضحكته المجلجلة، شعر صدره الغزيـر، صـدره         

 . العريض، كم يحبه هذا األب الغائب
ب أبا الغيط إال مصير أبيه، هل مات، هل هو          عذال ي 

ي ليالي الشتاء عقب أن يشـرب       حي، أين هو، أمه تقول له ف      
ضـمت  . الدور الثالث من الشاي، كانت لوالده أرض واسعة       

هذه األرض فيما بعد إلى أرض الحاج هبـة اهللا المنيسـي،            
بموجب مبايعة يشك الكل فيها، وكان لهـم منـزل وأحـالم            
عراض، لم يكن اسمه أبو الغيط، واألدهم لم يعد إلـى بلـده             



 ١٥٤

إليها بقدميه، أشياء كثيرة يا أبي،      زبيدة، إال جثة هامدة، عاد      
حكايـات مبتـورة،    . هو كل شيء في هذه العزبة     . أين أنت 

ولكنه، وهذا مؤكد، ليس    . ة بالغة األسى  رحزن خاص، أسطو  
أكذوبة وليالي الشتاء بحار من الهموم واألحزان، والرحلة في         

      ا، أسود بال إشارة    أعماقها رحيل بال عودة، واألدهم، ذبح ذئب
أكل قلبه، مضغ لحمه، شرب دمه، وبعد هذا انطلـق          بيضاء،  

في جوف الليالي، يصنع المعجزات، الجوزة والمنقد سوداء،        
صديري شاهي أصفر المع، كل هذه األشياء تحـدق بـأبي           
الغيط، تعايشه، تعيش معه، تقول له أمه، إنها أحبت أباه، كان           

خر، ا في البندر، حتى الحزن في عينيك يا أماه له طعم آ           تلميذً
شكل مغاير، سامح المنيسي، تلك حقيقة على الرغم من قولهم          

في لحظة العصاري النديـة، والسـماء فارغـة         . في العزبة 
زرقاء، والمساء لم يحل بعد، أن أباه من فرع آخر من عيلة            

 .المنيسي
     ا، سـامح   سامح المنيسي يعود من اإلسكندرية مكره

.  يغني طوال الليـل    ا،ا أبيض يخلع البدلة، يرتدي جلباب   . أفندي
ال تصافح عيناه الحقول إال في ساعة العصاري الندية، تحمل          
له لحظة سقوط الليل على العزبة والحقول واألشجار كآبـة          
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ا يعبر عنهما بأحلى الكلمات، وكانـت الحـرب، أتـى           وحزنً
ا اإلسكندرية يا أبيالمهاجرون من اإلسكندرية، دائم . 

الذهب، بيضاء، بالغة   في دميسنا، أنت امرأة مدندشة ب     
الحالوة، غوت سامح،أكلت بعقله حالوة، عرضت عليه فـي         

ا للطوبإحدى خلوات الحب والشوق، أن يبني مصنع . 
 . ـ وما له يا ست الكل

   باع سامح المنيسي جزء      ا ا من أرضه، بنـى مصـنع
سننتصـر علـى    : كتب على واجهته  . للطوب على شط النيل   
.  سامح المنيسي كـل شـيء      وخسر. العدوان الثالثي الغاشم  

 . وكانت بداية الخسارات يا ولدي قلبه
 . ـ يا عم دا اتجوزها

األرض تتناقص، فجأة، وكانت الحرب قـد انتهـت،        
اختفى سامح المنيسي، مع المراة الحلوة البيضاء، كان قد باع          

ن إكل أرضه، أو هكذا زعم الحاج هبة اهللا المنيسي، وقـال            
 . اسامح المنيسي بعد ذلك أبدلم يحضر . معه ما يثبت ذلك

المرأة التي كانوا قد زوجوها له هنا في العزبـة، أم           
أبي الغيط، لم يحبها، وكذلك لم يكرهها، ال تذكر أنه ابتسـم            
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بل من المؤكد أنه لم يشعر      . ولو مرة واحدة  . في وجهها مرة  
 . بكل ذرات لحمها. ولكنها أحبته بكل قطرات دمها. بها

. ذهب ولن يعـد   .  المنيسي لم يعد   واأليام تمر وسامح  
نهم شاهدوه، في أحد شوارع اإلسكندرية، في الجـزء         إقالوا  

نشرت صورته في إحدى الجرائد، سـمعوا       . األخير من الليل  
      ترك ابنه أبـا    . ا لم يعد  صوته في الراديو، ولكنه لم يعد، أبد

أعطاه عمه، الحاج هبة اهللا     . الغيط وهو ال يملك ما يعيش به      
 قطعة من األرض باإليجار كأي فـرد آخـر فـي            المنيسي،
 . العزبة

أبو الغيط، في هذا الصباح، يشعر بمرارة غربتـه،         
الوابور، عـدة الشـاي،     . كل شيء يطالعه بوجه كالح، قديم     

 . الطبلية المقلوبة، الطست، أبريق الماء، شعر بفراغ في قلبه
 . ـ قوم يا ابني

م ليـد   سامح المنيسي لم يعد، لن يعود، يصل ويسـل        
       ا كان، ربما يعيش،    والدي الحبيب، في أي مكان من العالم، أي

في هذه اللحظة، في مكان ما، ولكن أين هو، قام أبو الغـيط،            
كان يدرك أن هذا يوم رائع، سيذهب إلى الحالق، األسـطى           
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عبده يقص شعره، يحلق ذقنه، يتعطر، سيعطيه ربـع جنيـه           
 .بالكامل

 . ـ ألف نهار أبيض يا عريس
 . ا من بعد الموسعيمـ ن

سيكون الربع جنيه األول وآلخر مرة، فهـو يحلـق          
         ا فاترة،  بالمسانية، يعود أبو الغيط إلى منزله، تعد له أمه مياه

يستحم يقف فوق كرسي من الخشب وسط طست من النحاس          
. األصفر، يوضع عادة خلف الفرن في حجـرتهم الصـغيرة         

تنساب على ظهره   ويرفع بكوز صغير كميات المياه ويتركها       
وجسمه، بعد االستحمام، يرتدي مالبسه الجديدة، أحضـرها        
أمس من الترزي في دميسنا، يخرج والشمس تموت، والنهار         
يلفظ أنفاسه، يذهب إلى منزل عبد الستار، تزغرد الفرحة في          

ا، ولكنه وهو في الطريق إلى منـزل        يشعر بنفسه خفيفً   نفسه،
ن أضراسه، تحت لسـانه،     عبد الستار، يدرك أن في فمه، بي      

طعم الحزن مراا، مالح . 
صفحة السماء  . جلس أبو الغيط قبالة أمه، ليلة شتوية      

خالية من النجوم، مساحة ال نهائية من السواد المعتم، بينهما          
منقد فيه نار، عليه براد شاي، كان قد فرغ لتوه من تنـاول             
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 فـي   اري العزبة مليئة ببرك المياه وكتل الطين،      وح. طعامه
مدخل الحجرة، توجد بغلته محملة بكتل من الطـين، علـى           

 . مسمار في الحائط مواجه له، يعلق جلبابه النظيف
أمه، في ليالي الشتاء، وهي طويلة، تحكي لـه كـل           
شيء، تختم هذه الحكاية، كل ليلة، بالحسرة على مـا فـات،            

 . الحديث عن أبيه الغائب
 . ـ مين يعرف هوه فين دلوقت

ها، تناوله الدور األول من الشاي، نظـر        مدت له يد  
 . إليها

 . ـ الال يا أمه
سكت، لم يكمـل، افتـرش الصـمت        . انضمت إليه 

 . المسافة بينهما
 !يه رأيك في صابرين؟إ

أكمل وهو يمد بوزه إلى الناحيـة       . بلع ريقه بصعوبة  
 :األخرى

 .ـ صابرين بنت عبد الستار
ا، الدهشة تمرح فوق وجهها، االنفعال فـي صـدره        
 . قطرات الدمع الدافئة تسح في األعماق، تجول في المآقي
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 . ـ ليه يا أبو الغيط
 . نكس رأسه

 !ليه؟. ـ ليه يا أبو الغيط
د كبريت اشتعل وانطفأ، رسم عليها      ونبش األرض بع  

ا بالطول وبالعرض، كالخطوط التي في حقله بعد قطع         خطوطً
 . عيدان القطن الجافة

 ـ ليه يا أبو الغيظ؟ 
 :ا صوته باهتًخرج

 .. ـ أنا باقول
السعال يشق صدره، هبات رياح الشتاء الليلي فـي         
الخارج، خوار بقرة يأتي إليه من الزريبة المجاورة، رجـل          

 .ينادي على ابنه الصغير الذي تاه منه في الحقول
وعى، أبوك اهللا يرحمه مـن      أوعى يا أبو الغيط،     أـ  

 ..!!عيلة المنيسي، صابرين مرة واحدة يا ابني
لم يرد عليها، ولكن من المؤكد أنه كان قد وصل إلى           
قرار حاسم، خرج من داره، دارت عيناه في صفحة السـماء           

ا عن نجم واحد، ولكنها كانت معتمة، قبلي العزبة جلس،          بحثً
وهو جالس، قرر أن يتزوج من صابرين، قام من مجلسـه،           
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سعل، بصق على األرض، شبك يديه خلف ظهره، عاد إلـى           
له، في حجرته الدافئة، قالت أمه لنفسها، لو كان الحـاج           منز

ابتلـع الصـمت    . هبة اهللا المنيسي عنده بنت كبيرة، لم يرد       
      ا بـالعجز،   ا عميقً كلماتها، مضغ أبو الغيط وهو واقف إحساس

 .  على الجدار المقابلوكان خياله األسود طويالً
 . ـ آهي برضه كانت تورث لك فدانين

. ليه أمه، لم يرد، كان يجـري      فجأة، خرج، نادت ع   
استراح إلى وسادة األصوات الليلية، المنبعثة مـن أعمـاق          

 . الليل
في صباح الغد، أو في مسائه، عقـب عودتـه مـن            
الحقل سيذهب إلى عبد الستار، يطلب يد صابرين، وليكن ما          

  لو جيتي بيتي يا صابرين أللبسـك فسـتان          يكون، ندر علي 
طحنا يوماتي، وأفرجك علـى      س يحرير زيتي، واطلع معاك   

هزه االنفعال، شق صدره سعال قاس، أمسك       . نجمة الفجرية 
مام، تعجب، وهو يرنو إلى السماء،      ور إلى األ  كصدره بيده، ت  

 .صفحتها المعتمة، لم حرم نعمة البكاء
أبو الغـيط   . بدأ كل شيء يتضح، بدأت العزبة تتكلم      

 يفـرض نفسـه علـى     . يلف ويدور حول منزل عبد الستار     
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وقفته مع عبد الستار عند الجسر تطول، والحـب،         . الزناتي
هنا، في عزبة الحاج هبة اهللا المنيسي، ال ينفصل عن بقيـة            

بل هو جزء من تصورهم للحقـل، ودور الميـاه،          . األشياء
ومحصول القطن، والجمعية التعاونية، أو الغيط في الصـباح         

ا على  الباكر يقف عند الموردة، تمأل صابرين الجرة، تضعه       
النجيل األخضر، يعلن جسدها الفائر عن نفسه، في انثنائهـا          

والنبـي تشـيلني    : كي تغسل قدميها، وتحك كعوبها، تقول له      
الزلعة، يستريح األسى في صدره علـى وسـادة الصـوت           

يقـول لهـا    . األملس، تزغرد الفرحة في أعماقـه الحزينـة       
 : والبخار يتدافع من فمه مع الكلمات

 .  الكلـ أي خدمة يا ست
يقترب منها، يطالعـه الصـدر الناهـد، الرمـوش          

أبو . طولها، يقسم هو على ذلك تالت أشبار فالحي       . الطويلة
الغيط يساعد عبد الستار في الحقل، يسلفهم جاموسته، بقرته،         

في أيام الحرث والري يروي لهـم أرضـهم، بـين           . حماره
القلبين يا أهل العزبة قصة مزروعة، هوى مكتـوم، غـرام           

يحلم ذات صباح،    فروش بالعذاب، أبو الغيط، وهو مريض،     م
ا، يخرج به من منزل عبد الستار، يتجـه إلـى           ا كبير محراثً
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ـ أبو الغيط يسهر عند عبد الستار حتى بعد منتصف           الحقل
الليل، خالل كل هذا، لم يملك أن يوجـه لصـابرين كلمـة             

 . واحدة
، في ساعة القيلولة، تحت مساحات الظالل المتآكلـة       

فوق مدار الساقية، يقولون كـل شـيء، يلعبـون السـيجة،            
يتمددون على األرض، يضـعون قوالـب الطـوب تحـت           
رءوسهم، يحلمون يصحون من نومهم المتقطع وقد استدارت        
الشمس، فذهبت مساحات الظالل يصحون، يجدون أنفسـهم        
في عين الشمس، وفي لحظة سرمدية، يـزرق العـالم فـي            

يحتويـه فـي صـدره      . ادي قاتم نظره، يتحول إلى لون رم    
المريض، يحاول وظالل األشياء قد صـارت أقـرب إلـى           

يحاول أبو الغيط أن يقول ما بنفسه، ولكنه ال يجرؤ،          . الطول
 . تسكته الدهشة

حتـى  . تحدث كل الناس، في العزبة، عن أبي الغيط       
الحاج هبة اهللا المنيسي، عرف كل شيء، أمر واحد كان يثقل           

 تمر، إنه على الرغم من اتساع العزبة، لم         فؤاده، في كل ليلة   
يكن يجد فيها من يحدثه، من يقول له أنه حزين، وأنـه لـم              
 . يستطع طوال هذه المدة أن يقول لصابرين، ولو كلمة واحدة
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 . صابرين كانت في دهشة
أم أبـو   . في بداية األمر، حقيقة ما يحدث     . لم تدرك 

قالـت  . مورالغيط فقط، هي التي ارتفعت فوق سطح هذه األ        
لن يرضى عـن هـذا الـزواج،        . أن سامح المنيسي سيعود   

ستعود له أرضه التي سرقها أخوه، عندئذ ال بد وأن يتغيـر            
كل شيء، حتى اسمه لن يكون أبا الغيط رغم كل هذا، فـإن             

ا في نيته، سواء أعاد سامح المنيسي، أم        أبا الغيط، كان صادقً   
 . لم يعد، لن تكون سوى صابرين

الغيط يمسك بالمحراث في صـباح نـدي،        كان أبو   
  ا، كانت األرض السوداء التي يشـقها       ا لينً وكان الهواء رخو

بالمحراث تشي بالخصوبة، وتفوح من بين حبـات الطـين          
رائحة محببة إلى نفسه، رائحة الخصـب، صـابرين تسـير         
خلفه، ترمي حبات الذرة المنقوعة في المياه ليلة البارحة في          

لغيط، شـد الجاموسـة والبقـرة مـن         األرض، توقف أبو ا   
مقودهما، وضع الفرقلة على كتفه اليسـرى، مسـح حبـات           
العرق الدافئة بيده، هبت نسمة هواء صباحية باردة فأكـدت          
في خياشيمه معاني الخصب ورائحة األرض والماء والشجر،        
استدار إلى صابرين، أشعة الشمس الذهبية تتكسر في ليونـة          
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ش عين الحبيـب تـالت شـبار        على رموشها الطويلة، ورم   
 . فالحي

 . ـ صابرين
لم ترد، أطرقت، صافحت نظراتهـا سـواد األرض         

 . المحروث
ا أن أناـ أنتي عارفة طبع.. 
لم تكن تدرك حقيقة شعورها، هل      . لم يكمل، صمتت  

اجتاحت صـابرين مشـاعر     . يصمت. تحب أن يكمل كلماته   
 . غريبة، يأس متراقص كأنه اإلغماء

 . أنا باجي عندكو ليهـ أنتي عارفه 
 : قالت بسرعة، وكانت األلفاظ تتناثر من فمها

 . ـ علشان صاحبك الزناتي
ـ ال واهللا العظيم، وسيدي أحمد الرفـاعي، دا أنـا           

 .. أصلي باجي أنتي عارفه، ما هو
 :استدار فجأة، قال

 . لال بينا يا.. ـ عه، حي
وكانت الكلمات، تنزلق من فمه، ال تتـرك وراءهـا          

ا ماأثر. 
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ذات ليلة، ال يذكر أبو الغيط عنها، إال أن قمرها كان           
مبتور الوجه وقف أبو الغيط أمام دار عبد السـتار، صـفق            

 :بيديه
 .ـ يا ساتر

تذكر، وهو على الباب، والظالم مخيف،أن صـدره        
ا لعالجـه،   وأن والده، سامح المنيسي لو كان موجود      . مريض

 رتـدى الجلبـاب    ا أنه دخل مستشفى المركـز، ا      تذكر أيض
األبيض، تحمل الرائحة، والطعام الذي ال طعم له، وخـرج           

 .قبل أن يشفى
 . ـ مبروك الخروج

ولكن صدره، في ليالي الشتاء، خاصة فـي الجـزء          
 . األخير من الليل، تأتيه األزمة
 . ـ هاتي الحبوب يا أمه

 . وال ينصلح حاله إال بعد شروق الشمس
 :أتاه صوت من الداخل

 . ا ابنيتفضل يأـ 
 .دخل

 . ـ سالموا عليكو
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 . ـ وعليكم السالم ورحمة اهللا
 . جلس
 . تفضل الشايأـ 

 . ـ إزاي الحل
 . ـ كويسين، عال، الحمد هللا

 :مال على عبد الستار
 .ـ أنا عايزك في موضوع كدا

 :يتنحنح عبد الستار
 . ـ وماله يا ابني

 . النور الباهت يثقل وسط الدار
 . تـ افرشي المندرة يا ب

انسحبت صابرين إلى الداخل، قال أبو الغيط بحنان،        
 يرقق اإلنسان، ويسحب عليه مسـحة مـن         ا،والمرض دائم
 : الرقة والبهاء

 . ـ تعالى يا زناتي، أنت أخويا
 . دخلوا، جلسوا على الحصيرة الجديدة

 . ـ اعملي دور شاي يا بت
 . الصمت طويل مرهق
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 . ـ وحدوه
ا األهداب، تحدقان فـي ال      عينا أبي الغيط، المتكسرت   

 .شيء
 . ـ ال إله إال اهللا

 : راح ينظر إلى األرض، الجدران، قال عبد الستار
 . ـ خير يا ابني

 . وعاد الصمت يتكاثف من جديد
      ا الزنـاتي أخويـا،     ـ أصلي يا با عبد الستار، طبع

 . صابرين أختي، وأنت واهللا العظيم زي أبويا بالضبط
 . جبينهوتكلمت حبات العرق فوق 

ا يا ابني، أنت دلوقت واحد منناـ طبع . 
 . الك لسانه في فمه، أدار وجهه
 ..ـ أنا طالب القرب منك في

عبد الستار، رغم أنه كان يتوقع هذا، منـذ زمـان           
 :إال أن عينيه رمشتا في دهشة. مضى

 !قلت إيه؟. ـ هيه
أنا، أال تدري، أنا أبو الغـيط، أبـو الغـيط سـامح             

رف بالتحديد أين أبي، أمي في المنزل، الحاج        المنيسي، ال أع  
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 هبة اهللا المنيسي عمي، أقسم لك، كان أبي، سامحه اهللا، رجالً          
عظيم ا، أرضنا كانت هنا، أحالمنا، حكايانا، همسـاتنا        ا، غني

الوردية، ولكن والدي باعها، أنا أبو الغيط سامح المنيسـي،          
ي أحب صابرين، أطلب يدها، صدري مريض، سيعود والـذ        

ذات مساء، قد يخرج من األرض، يهبط من السماء، يأتي من        
الحقول الواسعة، تقدمت بي األيام، هدني اإلعياء، ال أخـاف          
إال السعال آخر الليل، أحب األرض والقمر ولـون  المـاء            

أحب هسيس ورق النبـات عنـدما يحتـك         . ورائحة الشجر 
 . ببعضه في الليل عقب أن تهب الرياح البحرية

 وه الحاج هبة اهللا، حا يوافق؟ ـ طيب، ه
أبو الغيط ال يدري ما يقوله، طعم الفرحة في حلقـه،           
يذبح، تضيع كل معالمه، يذوب في لحظة األسى المباغتـة،          

من . الصمت الكثيف كضباب ساعة الصباح، أبو الغيط يقول       
 :خالل ضباب الصمت
 . ـ أنا حر

 . ـ دي األرض أرضه
 . أرض أبويا. أنا حر، دي أرضي ـ
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أحالمنا وئدت هناك، بكيناها، رثيناها، وهو يقول هذه        
الكلمات، شعر بطعم الدموع المالحة في حلقه، دخلت سـتهم          

اول ح يدها على فمها ت    تبالشاي، سمعت بعض حديهم، وضع    
ب عليـه،   دن حاسس يا بنتي عمره ما يك      اك أن تزغرد، قلبي  

منعها عبد الستار، أحس أبو الغيط، وهـو جـالس، وظلـه            
 أسود، على الحائط، ومداسه عند المنـدرة، وكبايـة          طويل،

الشاي ما زالت ممتلئة والبخار األبيض يلفح وجهـه وعبـد           
الستار يلف سيجارة بيديه، وهو يبلها بريقه، أحس بالـدموع          

 : تجول في مآقيه خرجت ستهم
يـا  . ـ خبر إيه يا راجل، دي صابرين واحدة بـس         

 . أخي حرام عليك
ـ      ت الرائحـة، واألرض    ذات أصيل، والهـواء باه

شراقي، عطشى والحاج هبة اهللا المنيسي يجلس أمام السراية،         
 .ذهب إليه أبو الغيط

 . ـ سالموا عليكو يا با الحاج
كان الحاج هبة اهللا يجلس على كرسي من        . سلم عليه 

الحـاج  . أما أبو الغيط فقد جلس علـى األرض       . جريد النخل 
، الصـمت يثقـل     هبة اهللا ينقر على الكرسي بدقات مكرورة      
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 ا، رائحة الجفاف تؤكد في أنف الحاج هبـة اهللا أن           عليهما مع
أبـو  . األرض عطشى، وأن دور المياه لم يأت في موعـده         

 :الغيط يتنحنح
 . ـ باقول يا با الحاج

تذكر ما كان من والد     . رمشت عينا الحاج في دهشة    
أبي الغيط فأجفل، ال بد وأنه آتي هذا المساء، كـي يطلـب             

 .وإال ما سبب حضوره، خدمة
ـ أنا باقول يا با الحاج إن أنـا كبـرت، وعقبـال             

 . صفوت بيك
. نظر إلى أبـي الغـيط     . لم يرد عليه، أغمض عينيه    

       ا، جرى، بحث   أفصح عما بداخلك يا ابن المزواج، عربد كثير
الوصال، الكشـف،   . عن لحظة الشوق الملتاع، لحظة الوجد     

ال، قام بـالرحالت    التخلق األول، دار في األرض، صال وج      
 . السبع، غاص في بحار التيه، ترى هل وصل إلى السر

 !ـ قصدك إيه يا أبو الغيط؟
 . قصدي. ـ قصدي

 . تنزلق الكلمات، تتوقف، تهب رائحتها
 . مل نص دينيكـ قصدي أني نويت أ



 ١٧١

 :الحاج هبة اهللا يضحك، يهتز جسمه
 .. ـ مبروك

 :دئةيسأله والشمس تتوه، تختفي خلف الترعة الها
 ـ ومين بقى العروسة؟ 

 . ـ صابرين، صابرين بنت عبد الستار
 :الدهشة تبتلع انفعال الحاج

صابرين؟ ودي تناسبك يا ابـن      ! ـ قلت إيه يا ابني؟    
 !المنيسي؟

ـ كل شيء قسمة ونصيب يا بـا الحـاج، عقبـال            
 !أوالدك؟

 !ـ وعايز مني إيه؟
 : اخرج صوت أبو الغيط مرعوشً

 .  برضه ابن أخوكـ قصدي تساعدني، أنا
ال يدري أبو الغيط حقيقة ما حدث، مضغ إحساسـه          

. بالهوان، شرب هزيمته، استقر عزمه على تـرك العزبـة         
ولكن صابرين حبه لها، رغبته فيها، الحنان الدافئ الذي بـال      
حدود، الحب الذي يفترش أركان الكون األربعة، بـدت لـه           

مسـاحات  أعوامه الثالثون كخرافة، وهم، أكذوبـة، تـذكر         



 ١٧٢

األرض التي يقال إنها ملكه، وبيعت للحاج هبة اهللا، فكـور           
تذكر أنه  . قبضة يده، يتهدد بها حتى نسمات الهواء في الجو        

مجرد مستأجر ألرض هبة اهللا، وأن الناس تقول عنه إنه من           
 . فرع ثان من العائلة

تساءل أبو الغيط، في آخر الليل، وهو يستعد للنـوم،          
سه، ينام على ظهره، يواجهه السـقف       ويضع المخدة تحت رأ   

بالخشب والبوص كقدرة، يسحب البطانية الصوف الخشـنة،        
ماذا يحدث لو ترك العزبة، أبو الغيط       : يغمض عينيه، تساءل  

وهو في طريق عودته إلى منزله، مزق الضوء الصغير من          
النوافذ الضيقة األبواب المواربة، في أعماق الظالم، يحـس         

كمساحات غامضة، كان يود    .  بشكل مبهم  أبو الغيط باألشياء  
أبو الغيط أن يعرف، وهو يدفع باب منزلهم، صرير البـاب           
الحزين، تصافح عيناه ذباالت الضوء الشاحبة، الباب يستريح        

هل ربح أيامه التي مضت،     : على الحائط، كان يود أن يعرف     
 . أم أنه خسرها

. أدرك أن أيامه غير محتملة، وأن فراغهـا شـاحب         
 : هو يقولوكان 

 . ـ مساء الخير يا أمه



 ١٧٣

 . مطفأ النظرات، باهت الصوت
. لم يسأل أحد منهم صابرين رأيها، والـدها عـابس         

أمها فقـط،   . الزناتي أقربهم إلى نفسها، لم يقل لها أي شيء        
وهي أمام الفرن، وحبات العرق تلعب على جبينها المتـورد،       

 : قالت وهي تعطيها الرغيف المبطط
 . لم أبوكيـ أبو الغيط ك
 . تاهت نظراتها

 ..!!ـ هيه
 .داخلها إحساس ال تدريه

 .. !!مهأـ يعني إيه يا 
أمها ترص العجين، تنفض يدها من الدقيق، تقـوم،         

 تجلس، 
 .ـ يعني عايزك يا صابرين، عايز يتجوزك

شيء محدد هذه المرة،     يتحرك في أعماق صابرين،   
لـو  . حـدة تحسسته، لم تعلق على الحديث بكلمة وا       أدركته،

كانت ابنة ألحد الذين يملكون بعض األرض لحجبت، منعت         
 . من الخروج فور الكالم عنها وطلب يدها ولكن ما باليد حيلة



 ١٧٤

يوم السبت، يعود أبو الغيط من السوق، يحضر لهـا          
، طرحة، زجاجة كولونيا، فاكهة،     منديالً: كل شيء من هناك   
 . يأتي إلى منزلهم

 .ـ يا ساتر
وسط الدار، الفرحة تمـرح فـوق       يجلس في   . يدخل

 : وجهه يضع المنديل المحالوي على األرض، يفتحه
 . ـ شوفي يا صابرين

 : تذهب إليه، تقول لها أمها
 . ـ يا بت شوفي الجدع جايب لك إيه

ـ بابتسامة باهتة، بلهاء، تقترب م     ه، فـي يـده مـا       ن
 . أحضره من السوق

 !ـ عجبتك الحاجات دي يا صابرين؟
تنحدر الدموع فـي المـآقي، يرتفـع        د عليه،   رال ت 

 .صدرها، يعلو، يهبط، تدير رأسها، تجري إلى الداخل
 . ـ ربنا ما يحرمها منك يا أبو الغيط

في لحظة العصاري الندية، والهواء رخي، هـادئ،        
ركب األسطى عبده، حالق العزبة، ركوبة الوسية، أمسك بها         
عبد الستار من مقودها، صعد األسطى عبـده علـى سـور            
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الجسر، ركبها، أمسك األسطى عبده بالمقود في يده، رفع يده          
 .األخرى

 . ـ طيب السالمو عليكو يا عبد الستار
 : عبد الستار ال يرد، وإنما يقول له

ـ والنبي تقول للمأذون ع الحالـة بالضـبط، أنـت           
 . دول ربك هوه اللي عالم حا يدخلوا امتى. عارف

كان قد ابتعد   قال األسطى عبده، بصوت مرتفع، ألنه       
 :عنه

 . ـ حاضر
 تاهت . ا آخر، بعثرته رياح ساعة العصاري     قال كالم

 . احروفه، لم يدرك عبد الستار منها شيًئ
في لحظة الغروب، والشمس تختفي جاره وراءهـا         
خيوط النور، وظالل األشياء قد تاهت معالمها، عاد األسطى         

عنـد  عبده، ومعه المأذون، فالمأذون عنده ركوبة ممتـازة،         
 : رأس الجسر، نزل من على حماره

 . ـ السالم عليكم
 . ـ الكل يقبل يديه

 . ـ العزبة نورت يا سيدنا
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سار المـأذون   . أخذ أحدهم الحمارة إلى دوار الوسية     
بخطى بطيئة، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين،          
صدى الكلمات في صدورهم كاألسى، كالحنين النائم في حبة         

 .  كالحزن في الصدورالقلب،
 . ـ آمين يا رب

أمي، أين أنت يا زناتي، ال أحبه، ال أكرهه، ورحمة          
سيدنا أحمد الرفاعي، لم تأخذوا رأيي، أال تعرف يا أبـي أن            

وأن السرور، ذلـك الـذي      . عامي الثالث عشر لم يكتمل بعد     
تتحدثون عنه ساعة العصاري، لم يعرف طريقه إلى قلبي من          

عندما أذهب إلـى الترعـة، عنـد        . يا أبي في الصباح   . قبل
المنزل، في الموردة، أغسل الزلعة من الطين العـالق بهـا،           

رها في المياه، تتكسر موجاته الندية على ساقي البيضـاء،          يأد
أملؤها، أستدير، أعيد لف الحواية، أصلح من وضع الطرحة         
على رأسي، أسير مع زميالتي، في نقطة غائمة على األفـق           

بدو شبح أبو الغيط، تتناهى إلي سعلته تحملها الرياح،         البعيد، ي 
 . يقلن ما ال أسمعه. تبعثرها، تهمس الفتيات

 . ـ دا خطيب صابرين
 .ليه يا زناتي



 ١٧٧

 . ـ دا قد أبوها في العمر
ال أشـعر بشـيء     . يتكلم معي .. عندما يقترب مني  

 . ما رغبت في الزواج يا أبي. بالمرة
صافحت . ن الداخل جلس المأذون في آخر المندرة م     

عينا أبو الغيط الوجوه المتعبة، المالبس النظيفة، االبتسامات        
  بـاب   ا، األيادي الخشنة، األقدام المشققة، فـي      التي تقطر حب

المندرة، وفي جزء من وسط الدار، كانت البلـغ واألحذيـة           
، الصمت، النظـرات    لوالجزم أم أستك تتناثر في شكل جمي      

غيط هذا العام، ولكنهم يغنـون فـي        المبتورة، لن يدخل أبو ال    
الخارج، يقولون ما يقال عادة في ليلة الدخلة، ما يقال عقـب            

 :أن تخرج المحرمة مثقلة بالدماء الحمراء، قال المأذون
 . ـ وحدوه

 : ردت أصواتهم
 .ـ ال إله إال اهللا

دارت أكواب الشربات، لبس المأذون نظارته، رتـل        
 : همآيات من القرآن الكريم، قال أحد

 . ـ أبو الغيط ما يتخيرش عن السامعين



 ١٧٨

البنت جات اتمرجحـت، خـدت      : يغنون في الخارج  
عقله وروحت، تأتي األصوات، مبروك يا عريس، السـجائر         
في األيادي، أعواد الكبريت تشتعل، تنطفئ بنفخـة سـريعة          
الهثة من األفواه، يسلكون بها بعد ذلك أسـنانهم، ينبشـون           

، وقنـوات،   يرسمون فيهـا حقـوالً    ببقاياها األرض تحتهم،    
أشياء سريعة ولكنهـا مليئـة بـالوعود         ا، وسواقي، وجسور

الرائعة، يلتمع في عيونهم شيء ما، حزن كل مـنهم علـى            
انفراد، وسط كل هذا، حرصوا على شيء واحد، ابقوا علـى           
مكان خال بجوار المأذون، فرشت فيه فروة، وضـع مسـند           

 اهللا المنيسي، ولكنـه     هذا المكان مخصص للحاج هبة    . جديد
يا رب استر من عيـون      . حتى اآلن لم يحضر، كانوا يغنون     

الحارة، إال جدعان حارتنا غيارة، صـابرين فـي الحجـرة           
تجلس إلى جوارها   . الداخلية، تجلس ذاهلة ال تدري ما حولها      

الفرحة لن تكتمل، لن تـدخل إال بعـد عـام،           . بنات العزبة 
قرصنها في فخذها، يقلـن     عامين، ثالثة أعوام، من يدري، ي     

ألنفسهن، قرصتك في ركبتك، ألحقك في جمعتك، وهو شيء         
تتفاءل به الفتيات، وفجأة، وصلت أمها، حاولت أن تزغـرد،          

مرة المذاق، حاولت أن تغنـي، رفعـت        . خرجت الزغرودة 



 ١٧٩

يديها إلى وجهها، غطت عينيها المليئتـين بالـدموع، قالـت           
نقـاوة عينـي، ارتفـع      بصوت شائه الخلقة، كتبوا كتابك يا       

 . نشيجها، بكت صابرين كما لم تبك من قبل
ال ترغب صابرين في هذه اللحظـة، إال أن تصـعد           
على سطح المقعد العالي، تجلس هناك، تناجي الليل، تهمـس          
لنجومه الساهرة، تحدق في ظلمة الليل، تنتظر حتـى تشـهد           
مولد الفجر على صفحة الليل، في المندرة، أحس أبو الغـيط           

ا عنـدما سـمعهم      مشـروخً  الحزن، لدرجة أنه سعل سعاالً    ب
يا ما أنت صغير، حلو يا عريس، يا ما أنت صغير،           : يغنون

 . حلو يا عريس
ذات ليلة شتوية، وحبات المطر كالدموع تثقل جـو         
الحارات، لبس أبو الغيط جالبيته النظيفة، سـار، فـي يـده            

. العصا األبنوس، من خلفه وعلى مسافة منـه تسـير أمـه           
 . يمرون بجماعات الرجال
 . ـ السالم عليكم
 . ـ وعليكم السالم
 . ـ كتر خيركم

 . تنظر أمه ناحية النسوة في أماكن جلوسهن



 ١٨٠

 . ـ مساء الخير يا ستي
تسلم عليهن، يقبلنهـا، يعـزمن عليهـا، يسـتأنفان          

وقف أبـو الغـيط، صـفق     أمام منزل عبد الستار، . سيرهما
 : بيديه

 . رـ يا أهل اهللا يا سات
 . تفضلواأـ 

 سلمت عليها، جلسـوا     ،دخلوا، شاهدت صابرين أمه   
ـ توقع مـن     ا، شعر أبو الغيط بطعم السعادة في نفسه       جميع

أمه أن تتحدث عن الستر، ورضا اهللا، والمحصول، وربمـا          
ورغم رفضها لهذه الزيجة من     . ولكنها. سيرة الحاج هبة اهللا   

الصداق، العزال،  البداية، دخلت في التفاصيل، المهر، مؤخر       
 . التنجيد

 . ـ يا ألف مرحب يا ستي الحاجة
أمه ترد، أمه تشعر بالحنين لسامح المنيسي، الرغبة،        

 : في رؤياه، التصميم على انتظاره، قالت قبل أن تحضر
 . ـ أنت فين يا سامح، تعالى شوف ابنك عمل إيه

بيد أن إحساس أبو الغيط بالهوان قـد اسـتقر منـذ            
 أعماقه ليس بسبب صـابرين، قـد يكـون     سنوات في أعمق  



 ١٨١

العمال طول النهار عند غيره، حديث أهـل        . بسبب األرض 
العزبة الذي ال ينتهي عن والده، معاملـة الحـاج هبـة اهللا             

 . المنيسي له
* * * 

 .ثالثون جنيها مصرية ال غير: على صداق وقدره
 . ا مصرية ال غيرعشرون جنيه: الحالي منه مبلغ
 . عشرة جنيهات مصرية ال غير: لغوالمؤجل منه مب

 :وذلك بشهادة كل من
 . الحاج هبة اهللا المنيسي، وأبو الفتوح مصطفى

* * * 
 :قال الماذون

 . ـ قوم يا أسطى عبده، اسأل العروسة توكل مين
. قام األسطى عبده، دخل، حليق الذقن، منمق الثياب       

 . أبيض البالطو
 . وعوا يا بناتأـ 

 . ي تقطر صفاءيكركعن بالضحكات الت
 . ـ عقبالك يا أسطى عبده

 :ترد ستهم



 ١٨٢

 . بعد الشر دا معاه سنيورا.. قطع لسانكو ـ
يرفع البالطو، يستند على الفتيات حتى يصـل إلـى          

الدموع على وجنتيها الحمراوين، صدرها الناهـد،       . صابرين
 . يعلو، ينخفض في ليونة، يقترب منها

 علـى   المساء يتسلل إلى الحجرات، نـبش الـدجاج       
السطح، نور اللمبة في وسط الدار، صـوت الرجـال فـي            

 . المندرة
 . ـ وحدوه

 . ـ ال إله إال اهللا
الخشـب والبـوص    . نظرت صابرين إلى السـقف    

 . والسناج
 ـ توكلي مين يا بت؟؟

 . صوت الرجال يقومون في المندية
 . ـ هات المسند يا بت

 . ال بد وأن الحاج هبة اهللا قد وصل
 .  يا أبو الغيطزيك يا ولدإـ 

 :صوته الخافت الخارج من سقف الحلق
 . ـ اهللا يسلمك



 ١٨٣

 :عبد الستار يكرر النداء. الحاج يبارك
 . ـ المسند الجديد يا ولد

 :يقول الحاج
 . ـ ال وال مسند وال حاجة

 : األسطى عبده، بأصابعه الطرية يزغد صابرين
 ـ ما تردي يا بت توكلي مين؟؟

 . صوت أمها في الظالم
حنا من غيره مـا نسـواش       إيعني مين غيره، دا     ـ  

 . بصلة
وصابرين ساهمة، حزينة، تعد البوص والخشب في        

شـاهدتها أمهـا بـين      . سقف القاعة، يحيط بها بنات العزبة     
الفتيات، ابتسمت، تاهت الفرحة، تحركت شفتاها بـال إرادة،         
الدموع تسح، تنزلق دافئة، تتالشى بين التجاعيد، تنزلق على         

 .  تزيد اخضرار الوشم أسفل ذقنهاذقنها،
 . ـ ربنا يعدلها لك يا بنتي

ترشهما الحزن،  فوعينا صابرين، كعيني طائر ليلي، ي     
يداعبهما األسى، فيهما بقايا دموع، وصل األسطى عبده إلى         

 . صوت البنات في الخارج. أنظار تصافح الوجوه. المندرة



 ١٨٤

 ـ الورد كان شوك، من عرق النبي فتح، عريسنا يا         
 . ذوق

لم يحمل مجيء الحاج هبة اهللا المنيسي ألبي الغـيط          
سوى ذلك اإلحساس الحاد بالهوان، ذبح كل أفراحه، قـذفها،          

 . بعثرها
 . ـ مبروك يا عبد الستار

 . ـ اهللا يبارك فيك يا با الحاج
 . ـ مبروك يا ولد يا أبو الغيط

 : غمغم بكلمات ال يفهم معناها، قال الحاج
 وسة؟ ـ أمال فين العر

 :وقف عبد الستار، تقدم إلى وسط الدار
 . ـ تعال يا بت يا صابرين

الدموع على كرسي خدها األحمر، رمـوش عينيهـا     
مبللة بقطرات الدموع، حضرت، خلعـت شبشـبها        . لةيالطو

سلمت عليـه قبلـت   . لفت يدها في الطرحة السوداء  . األحمر
 . يده

 :قال المأذون
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حـرم السـفاح،    ـ الحمد هللا الذي أحـل النكـاح، و        
والصالة والسالم على سول اهللا سيد المالح، الذي أزال ظالم          
الشرك بنوره الوضاح، أما بعد، إن اهللا تعالى، أمر بالنكـاح           
وهو سنة اإلسالم، فقال تعالى في كتابه العزيز، وهو أوضح          

ٍس يا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم من نَّفْ      : الكالم
واِحدٍة وخَلَقَ ِمنْها زوجها وبثَّ ِمنْهما ِرجـاالً كَِثيـرا          

اءِنسو  .  تناسلوا، فإني مبـاه    . تناكحوا: " وقال عليه السالم
تأكد الجميع أن الـدخول مؤجـل،       ". ( بكم األمم يوم القيامة     

انطلقوا ). ككل المسرات واألفراح التي تأتي بها المصادفات        
 . في غنائهم كل ما يعجزون عنهيحققون 

ـ هو ضربني بالدبوس، وأنا ضربته بالدبوس، طول        
 . الليل يحضن ويبوس، يا وعدي

ـ يا بخت اللي طال حبيبه، يا بخـت اللـي طـال             
 . حبيبه

        ا منـديل   يد أبو الغيط، في يد عبد الستار، عليهما مع
زغرودة، طلقة نارية، ال بد وأن الزناتي هـو الـذي           . أبيض
 . هاأطلق

 :قال المأذون
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ـ زوجتك ابنتي وموكلتي، بكتاب اهللا وسنة رسوله،        
على مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان، وعلى الصداق         

 . المسمى بيننا، ومقدمه، ومؤخره
 : يغنون في الخارج

 يا عريس ابقى ارتاح، 
 خلي حتة م الجناح

 .يا عريس ابقى افتكر، خلي حتى م الدكر
 : بي الغيطقال المأذون أل

ـ قبلت منك زواجها لنفسـي، بكتـاب اهللا وسـنة           
 . وعلى الصداق المسمى بيننا. رسوله

 . أبو الغيط يردد كلمات المأذون
 : يغنون في الخارج

ـ هو اللي خطبها، هو اللي نقاهـا، دا دايـب فـي             
 .هواها

 : تمتمات الجالسين
ألف مبروك، ربنا يتمم بخيـر، عقبـال        . ـ مبروك 

 . عندكم
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ا، طبقها ألصـغر حجـم       والدها العشرين جنيه   قبض
ممكن، أعطاها لستهم، ذهبت ستهم بسرعة على صـحارتها         

رت حولها أكثر من مـرة، بسـملت،        ظفي حجرة المعاش، ن   
حوقلت، فتحت الصحارة، في كوز صغير، وضـع المبلـغ          

يوجد عادة في الصحارة، أشياء تفوح منها رائحة الـزمن،          ( 
ستار، أمسـاكية قديمـة لشـهر       عقد زواج ستهم من عبد ال     

رمضان، ورقة حساب من دكان أبو الفتوح، وإبـرة، وفتلـة           
وأقمـاع السـكر وبكـاوي      . خيط، وقليل من الفلفل األسمر    

الشاي، وعروسة وحصان من الحالوة، اشتراها عبد السـتار         
 ). منذ سنوات للزناتي وصابرين في مولد النبي 

ت فـي   بعد أسبوعين، سيذهبون إلى سوق يوم السـب       
ا نكال العنب، حيث يشترون لصابرين، توب الزفاف، وقمصانً       

ا من النحاس    وطستً ا وحلالً ا من الذهب، وإبريقً   وطرحة، وحلقً 
وبالبـاقي مـن النقـود      . وطبلية وصحارة مثل صحارة أمها    

 . يقومون بتنجيد مرتبة، ومخدتين ولحاف من القطن
 : يغنون في الخارج

ــأمر ا   ــل، وب ــل، واص ــنا واص ــ عريس هللا ـ
 . واصل،عريسها واصل
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 . عبد الستار يأخذ القلم، يبله، يوقع بخطه المتعرج
 . ـ مبروك يا عبد الستار

 . الحاج عبد اهللا المنيسي يقف
 .مبروك يا أوالد. ـ عن إذنكوا بقى

ايقفون جميع: 
 . ـ مع السالمة يا با الحاج

 . ـ عقبال سي صفوت
ى الحوض  في أعماق الليل، خرج أبو الغيط بمفرده إل       

 القبلي، لم يكن يدرك سببلخروجـه، ولكنـه خـرج،    اا واحد 
قال له الطبيـب فـي مستشـفى        . ك كام سنة يا صابرين    دعن

أنت عندك ربو، سعلة حادة تشق صدره، قد يعـود          . المركز
لم يكن هناك سوى    . وصل إلى الحوض القبلي   . أبوه ذات ليلة  

والنجـوم  ا فوق العزبة كأنه المصـباح المنسـي،         القمر معلقً 
 . ساهرة مبعثرة على صفحة الليل

تذكر أبو الغيط، أنه بال أب، فحزن على نفسه، وأن          
أتى إليـه،   . السعال يشق صدره، فأدرك أنه ال شيء له قيمة        

هنا، صوت من يغنون في منزل عبد الستار، اسـتدار إلـى            
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العزبة، الحارات الليلية كأنها األنهار السوداء، أسـلم نفسـه          
 .  صمتهلظالم الليل،

صوت من يغنون في منزل عبـد السـتار، يخـرج           
ا، به بحه، يخرج من أفواههم وكأنه خارج من جـوف           حزينً

الزمن الال نهائي، يغنون، يصنعون األفراح، يرنون بعضهم        
إلى البعض بنظرات مثقلة بالدهشـة، كـأنهم ال يصـدقون           

   ا، ربما في جزء مـن  أنفسهم، يتبادلون النكات، بيد أنهم جميع
ا، يبلع كـل    وسط الضحكات الصافية، يتوقفون جميع    . لحظةال

 : منهم ريقه، يقول لنفسه قبل أن يقول للغير
اـ اللهم اجعله خير . 

فالضحك الكثير في حياتهم يعني أن مصيبة ستحدث        
 . العزبة ساهرة تغني. لهم

وكانـت الترعـة    . والليل يجثم على أنفاس العزبـة     
لميـاه سـاكنة، كالمـداد،      وادعة، وسنانة، وكانـت ا    . هادئة

وأبو الغيط، وسـط    . كالحزن، أو ربما كاألسى األملس الناعم     
هذا الكون الفسيح، الحقول، السماء، النجوم، القمـر، الغنـاء          

االشاحب، كان وحيد. 
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 ١٩١

 القتل

 ١٩٦٧ من أبريل ١٣الخميس 
 الجمهورية العربية المتحدة
 وزارة الصحة العمومية

 ترخيص بالدفن
دميسنا ـ مركز إيتـاي البـارود ـ      : مكتب صحة

 بحيرة
 صابرين عبد الستار: اسم المتوفى

 . سنة٢٠: سنه
 :رقم القيد بالدفتر

 . دميسنا: جهة الدفن
 .١٩٦٧/ ٤/ ١٣: التاريخ

 طبيب الصحة
 أمضاء

هكذا يشرق الصباح،كل صباح، على عزبة الحـاج        
مساحات هبة اهللا المنيسي ـ في آخر الشهر العربي، والليل   

من العتمة، والنجوم ساهرة متعبة، مبعثرة على صفحة الليل،         
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تنبع ذرات الضوء من مكان ما، تقـف علـى حافـة الليـل           
اهية الصغر،  ناألبدية، تثقب النجوم تتجمع في بقع ضوئية، مت       

يحبو لمعان النجوم ينطفئ بريقهـا، تنكسـر عليهـا ذرات           
 .  لون فضيالضوء، يتحول لون الليل الرمادي المعتم، إلى

أما في منتصف الشهر العربي، يكون القمـر، فـي          
لحظة الشروق، فضي اللون، تتداخل األشياء، تتحول غبشـة         
القمر الساجية إلى لون فضي من ناحية الشروق، حيث توجد          

تأتي مساحات الضوء الالمعة، تفترش األفق      . عزبة الموردة 
 .الشرقي، تصطبغ بلون ذهبي

واء أكان في أول الشـهر أم       تأتي إلى عبد الستار، س    
لتؤكد في خياشيمه، رائحة    . في منتصفه، أصوات كل صباح    

الشروق، معنى الميالد الجديد، القدرة على احتواء شيء بكر،         
يبلغ أقصى درجات النشوة، وعلى الرغم من كل ما يعانيـه           
عبد الستار في كل ليلة، على الرغم من كل هذا، على الرغم            

بطيء، الحزن الذي بال حدود، ظالم      من لحظات االحتضار ال   
كل ليلة، فإن عبد الستار، بمجرد أن تصـافح عينـاه نقـاط             
الضوء الفضية، يتكسر على أذنيـه صـياح الديكـة، ثغـاء            
الحيوان، أصوات األبواب تفتح ببطء، صوت تساقط قطرات        
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: قول من يتوضأون  . المياه على الوجوه في المصلى القريب     
 . اقبل صالتناال إله إال اهللا، اللهم 

يذهب عبد الستار إلى أقرب مدار ساقية، الضـباب         
  ا ما تكون الساقية القبليـة التـي تـروي          يغلف األشياء، غالب

تحت شجرة الصفصاف، يقضـي حاجتـه،       . الحوض القبلي 
. يسترجع، وهو في جلسته هذه، مغامرات الليلـة الماضـية         
، رحلته الطويلة في أعماق الليل، هبات النسـيم، اللصـوص         

 . الحقول، السحاب الداكن
يتجه عبد الستار إلى القناة الصغيرة المؤديـة إلـى          
الساقية، يخلع البندقية من كتفه يضعها على النجيل األخضر،         
يبعد فوهتها عن التراب المبلل بقطرات الندى، يقعـد علـى           
القناة الصغيرة، يمد يديه، يملؤها بالمياه البـاردة، يرفعهـا،          

ة تنساب على وجهه، تتخلـل الشـعيرات        يترك المياه الرطب  
النابتة البيضاء في ذقنه، تجري بين التجاعيد والغضون التي         

 . يمتلئ بها وجهه
يشعر عبد الستار، في كل األحوال، بأنه يولـد مـن           

يشعر أن هناك، بين جنبيه، في حناياه، حيث توجد تلك          . جديد
يخـرج  المنطقة المفعمة باألمل والرجاء،  يولد إنسان جديد،         
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من طيات الحزن، حزن هرم عجوز، أما مغـامرات الليـل،          
االنتظار فضاء الصمت الحقولي، كل هذا، يتبخر، يتوه مـع          

 . كل قطرة باردة من مياه القناة الصغيرة
في كل صباح، عزبة الحاج هبة اهللا المنيسي، يخرج         

في الجسم كل   . الرجال، في عيونهم بقايا نوم من الليلة السابقة       
وم السابق، يرتدي كل رجـل، فـي حجـرة نومـه            تعب الي 

المعتمة، المثقلة بأنفاس الليل الطويل، جلبابه الزفيـر علـى          
المالبس الداخلية التي كان ينام بها، ينظر أسفله كي يتفـادى           
أطفاله النيام على األرض، يفتح باب حجرته، صوت تـنفس          
األطفال الصغار يؤنس وحشة الحجرة المفروشـة بطيـات         

يخـرج دون أن    . يستقبله وسط الدار هواء رطـب     الظالم،  
يغسل وجهه، يركب مداسيه، في مكان ما من الحقول القريبة          

يقضـي حاجتـه،   ) ولكل منهم مكانه المختـار   ( من العزبة   
يذهب إلى المصلى، يغسل وجهه، قدميه، يتوضأ، يتمتم أثناء         

الكريم، ينطـق الكلمـات متآكلـة       آن  الوضوء بآيات من القر   
 ..يصلون. الحروف

حتى إن كان عنده في المنـزل ضـيف مـن بلـد             
، فإنه يصطحبه معه في الصباح      )ا ما يحدث    وهذا كثير ( آخر
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إلى المصلى، أما الذين يقضون الليل بين األحضان الطرية،         
في لحظات كبرياء نادرة الحدوث، يحققون فيهـا وجـودهم          

ووسط كلمات الشـوق، هـؤالء      . الحقيقي، في حجرات دافئة   
ل، ال يذهبون إلى المصلى مباشرة، إنهم يتجهون إلـى          الرجا

مكان بعيد عن العزبة، يخلعون مالبسـهم يضـعونها علـى           
يقفز كل منهم في الترعة، يعومون، يضع كل منهم         . الشاطئ

 :أصابعه في أذنيه، يغطس تحت الماء
ـ اللهم نقني مما بي مثلما ينقى الثوب األبيض مـن           

 . الدنس
ولكنهم فـي الصـباح البـاكر،       ال يفهم أحد معناها،     

. ووسط مياه الترعة، يرددونها كشـرط أساسـي للطهـارة         
 . يرتدون مالبسهم، يذهبون إلى المصلى. يخرجون من المياه

 . ـ التحيات المباركات، والصلوات الطيبات هللا
عند عودتهم إلى المنازل، الدخان يخرج من النوافـذ         

م تنتشـر عليهـا     الضيقة، األبواب المواربة، مياه االسـتحما     
رغاوي الصابون البيضاء، تفترش الحواري، تبـدو المـرأة         
عادة، على سطح دارها، تطلق الطيـور مـن أقفاصـها، أو            

 من الحطب، أو تكون على باب بيتها، تدلق مياه          تحضر قليالً 
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االستحمام، تبدو على وجهها دهشة، فـرح، رغبـة، تعبيـر      
 . تشاهده الرجال إال في هذه اللحظايعبقري ال 

 .أبو الفتوح يفتح دكانه
 . يا رزاق يا كريم. ـ يا فتاح يا عليم

الحاج هبة اهللا المنيسي يتمشى على الجسر العريض        
. يحرص الكل في ذلك الوقت    ( بالقرب من القنوات الصغيرة     

: على عدم المرور تحت األشجار، خاصة أشجار الصفصاف       
لضحى فهي تدمع قطرات الندى الباردة، ويستمر ذلك حتى ا        

 ). بشكل يذكرهم بحبات المطر 
في هذه اللحظة، من كل يوم، تصحو األشياء، الجسر         
العريض، السراية، التندة، تمنح فرصة الحياة، تحت قطرات        
الضوء الالمعة، تتكحل بنتف من الضوء  الفضـي، تتـنفس           

 تصحو، تبدأ يومها الجديد، تواصل تنفسـها        ،األشياء، تشرق 
 . جات البطءالبطيء، البالغ أقصى در

    هذا الصباح، يحمل للزناتي، إحساس ا جديد  ا، ا، حـاد
قاسي  ا عليه، شعور ا بالحزن، بيد أنـه حـزن عجـوز        ا مدبب .

      ا فـي مكانـه علـى       باألمس أيقظته أمه من نومه، بقى نائم
رفع عينيه، السقف الواطئ، البـوص، الخشـب،        . الحصيرة
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ظالل الفراغ،  الجدران، الزناتي نائم على ظهره، تمأل عينيه        
 باألحزان، قام، فعل كل ما      وكان قلبه، في هذا الصباح، ثمالً     

وهو يصلي، في اللحظة التي كـان يقـول         . يفعله كل صباح  
 : فيها

 . ـ سمع اهللا لمن حمده
كان قد وصل إلى قرار، ال بد وأن يقوم بتنفيذه هـذا            

. وال حتى أمه أو أبيـه    . ا بذلك ا أال يخبر أحد   قرر أيض . اليوم
ليه أن يواجه األمر، مهما كان، بمفرده، عاد الزناتي إلـى           ع

   ا على الحصيرة الصـغيرة المتآكلـة   المنزل، كان والده جالس
 :األطراف

 .  الخير يا باحـ صبا
 . ـ صباح النور

جلس، أحضرت أمه الفطار، شرب الشـاي، الـدور         
 . الدور الثاني. األول

 . أنت حا تروي األرض النهاردة يا زناتي
نا عطشى يا أبي، ولكن قناتنا، ترعتنا، نضـب         أرض

معينها، إلى متى الصبر يا أبي، المياه كل مياه العـالم، لـن             
تروي جفاف أرضنا، أقسم لك، بقرتنـا الحلـوب حملـت،           
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 ا، ال أعرف من أين، لم أذهب بها إلى طلوقـة           أصبحت عشر
أرضـنا  . الوسية، ولكني حتى اآلن لم أدر كيف تـم ذلـك          

ل نبات أصفر باهـت الخضـرة، شـائه         عطشى، في الحقو  
الخلقة، حتى عندما تحـاول أن تشـم رائحتـه، لـن تجـد              
الخصوبة، وال األرض، وال رائحة الماء، تأتي إليك رائحـة          

 . قريبة من روائح المخازن الرطبة المعتمة، رائحة العفونة
في الزريبة، حل رباط البقرة     . قام الزناتي من مجلسه   

باب دارهم، ركب الحمار، أمسك     والجاموسة والحمار، على    
منع الحمار مـن أن يسـرع       . بيديه مقود البقرة والجاموسة   

فالبقرة عشر، في طريقهم إلى الحقل، ال ينسى أن يمر علـى            
الموردة كي يسقي البقرة والجاموسة، يلقي تحية الصباح على         

في طريقه إلى الحقل وجد الترعة مثقلـة        . كل من يمر عليهم   
ه سيروي األرض من هذا اليـوم، الشـيء         بالمياه، أدرك أن  

الغريب، أنه لم تبتهج نفسه، في هذا الصباح، لمرأى الميـاه،           
وال لراحة البخار األبيض المتصاعد منهـا، والـذي يبـدو           

ا كلما سطعت الشمس على العزبة، خلـف الزنـاتي           واضح
العزبة وراءه، استقبلته الحقول المترامية األطراف، مساحات       

. ا للزراعـة القادمـة    ا تمهيـد  ض قلبت حديثً  من السواد ألر  
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مساحات أخرى من الخضرة الرائعة، بيد أن كل هذا تكسـر           
على جدار نفسه الخارجي، لم يؤثر فيه، تـذكر أنـه شـاهد             
صابرين ليلة األمس وسط دارهم المعتم، كانـت مسـاحات          
الظالل وكتل الضوء تروح وتجيء أمام عينيه، كشـبح فـي           

 . الظالم العميق
يل سر كل هذه المصائب هنا، مرتـع الرغائـب          والل

كانت صابرين تمشي فـي     .. المجنونة، متاهة الحزن الدافئ   
 من كتل الحديد،    ا أشد ثقالً  إعياء، خالقة بذلك في أعماقه عبئً     

رفع . وبرودة أعمق من برودة قطع الثلج، تذكر الزناتي هذا        
رأسه ناحية السماء، فراغ عذب، زرقة بالغة الصفاء، نتفـة          
صغيرة من السحاب تعبر قبة السماء في كسـل وفتـور، ال            

 . شيء يا صابرين، بقرتنا الحلوب عشر يا أبي
      ا إلى الحقل،   أكمل الزناتي سيره، حا، حا، يصل أخير

على اليمين منه حقل أبو الغيط، ياه كيف نسيه هذا الصباح،           
أنه اآلن يذهب إلى عمله، في جنـاكليس، يغنـي األنفـار،            

ون، ولكنه أبدا همه على رأسه، منذ أن ذهب         يصفون، يضحك 
 أبو الغيط مع الترحيلة والزناتي يقوم بالعمل في حقلـه بـدالً        

دهش الزناتي، فـي كـل مـرة        أيزرعه، يرعاه، الذي     منه،
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حضرت فيها صابرين إلى الحقل، أن حقل أبو الغيط لم يكن           
يثير في نفسها أي شيء، مساحة من األرض وال شيء أكثر           

ع أن الزناتي كان يتصور أن هذه المسـاحة مـن          م. من ذلك 
األرض تعني بالنسبة لصابرين أشاء كثيـرة، أبـو الغـيط،           
الزواج، بيت العدل، الفرح المؤجل ألجل ال يمكن تسـميته،          

 . نها كانت في كل مرة تمر في بالهة، في المباالةكول
وقف الزناتي علـى رأس الحقـل، خلـع جلبابـه،           

ال يوجد في المحفظة،    ( ة بداخله   الصديري، تأكد أن المحفظ   
عادة، نقود كثيرة، فيها قروش قليلـة ممسـوحة الكتابـة، ال     

ولكن المحفظة عادة تكون مليئـة      . تعرف كيف يحصل عليها   
باألوراق غير المهمة، طلب القرعة، خطاب قـديم متآكـل          
األطراف وملزوق من المنتصف بورقة لزق صفراء، أتـى         

م، يحمل األشواق، ويعتب علـى      إليه من قريب، نأت به األيا     
الزمان، إعالن انتخابات قديم، أوراق قضية ميراث، صورة        
المرأة عارية نشرت في إحدى المجالت ووجـدها الزنـاتي          

       ا فـي كـل     بجوار سراي الحاج هبة اهللا المنيسي، تجد أيض
 محفظة حجاب ا بالحبر األحمـر، مـا أن يمسـك بـه           ا مكتوب

 يتذكر اهللا، والجنـة والنـار،       الزناتي، أو أي فرد آخر، حتى     
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والعفاريت، والشيخ عباس، وبلده البعيد، والسفر إليه، ويقسم        
. في الوقت نفسه أال يفعل الحرام، حتى ولو أتى موسم الذرة          

 ). كال، لن يفعل أي شيء . بعيدانه الطويلة
يكمل الزناتي خلع مالبسه، يبقى في نهايـة األمـر          

 علـى   ا وسرواالً ي قميص عاري الرأس، حافي القدمين، يرتد    
المالبس التي خلعها أسفل الصفصافة مباشرة، يضـع         اللحم،

 . فوقها طوبة كبيرة حمراء
وقف الزناتي، نظر خلفه، قاس طوله على األرض،        
فأدرك إنه طويل، نظر إلى نفسه، له صدر عريض، شـارب   
يحبه كما الحياة، مكتوب على ذراعه األيمن، الزنـاتي عبـد           

ا ـ بحيرة، عزبة الحاج هبة اهللا المنيسي، يبدو  الستار، دميسن
لعيني الزناتي هذا الصباح بريق جديد عليه، إحساس مـبهم،          
عزيمة غائمة، رغبة ال يدري فحواها، ذهب إلى الساقية، فك          
رباط الجاموسة، نظر في القناة التي تمد الساقية بالمياه، حمل          

رقـاء،  فأسه، من فوق رأسه امتدت سماء ربيعية، بـاردة، ز         
تغطي الحقول، كأنما هي راحة يد يكسوها الحريـر، فكـر           

 : الزناتي فيما حدث لصابرين
 .يه يا أمه واهللا العظيم ما لي ذنبإـ أنا ذنبي 
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فكر في قول أمه، وهي تنبش وسـط الـدار بعـود            
 : كبريت

 . ـ دا المكتوب، المكتوب على صابرين يا زناتي
 فيهـا   أدرك الزناتي في اللحظة التـي كـان يقيـد         
 : الجاموسة إلى الساقية، كي تدور وتدور، وهو يقول لها

 .ـ عه، عه، عه
بالتحديد، وهو يغمي عينيها كي ال تدوخ من كثـرة          
الدوران، أدرك أن نفسه مفعمة بنوع من اللعنـة، الصـالة            

األلم الدفين، واحتواه، وهو يبتعـد عـن السـاقية،          . الصامتة
حقـل، إحسـاس مـائع،      والمياه تبدأ سيرتها البطيئة نحـو ال      

 .. فارغ المعنى. غريب، شائه الطعم
حمل الزناتي فأسه، وضعها على كتفه اليمنى، سـار         
يمهد للمياه طريقها إلى الحقل، راح ينظر إلى المياه الداكنـة           
اللون وهي تسير، تشاغل بالنظر إلى حديد الفأس، خشـبها،          

 نـين أاألرض من تحته، القناة التي تمتلئ  بالميـاه، سـمع            
 . الساقية، نهيق حمارهم

 . ـ دا مكتوب صابرين، مقدرنا
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قبض على الفأس بكل قوته، راح يمهد طريق المياه         
 .بعنف. بغيظ

 . ـ صباح الخير يا زناتي، خلي عنك يا راجل
ا أمسك فأسه،   زء من الثانية، لم يرد، انتصب واقفً      جل

خيل إليه أن هذا الرجل يعرف مـا حـدث          . مسح عرقه بيده  
 .  اضطرب من بسمته، ال بد وأنه يعرف كل شيءلصابرين،

 :رد بصوت جاف
 . ـ كتر خيرك يا أبو فتحي

في هذا الصباح، في منزل عبد السـتار، عقـب أن           
خرج الزناتي إلى الحقل، خرج عبد الستار، ذهب إلى مكتب          
المعاون كي يسلمه البندقية والطلقات العشر كما يفعـل فـي           

. ا بطـالبي الحاجـات    ميكون المكتب مزدح  . صباح كل يوم  
ه البندقية والطلقـات    يكاتب، يعط  يتقدم عبد الستار إلى الباش    

ما يحزن عبد الستار، حقيقة، في كل مـرة، أنـه ال   ( العشر  
 كاتب باالستالم مثلما يوقـع      ا معه، يوقع فيه الباش    يملك دفتر

 ). هو كل مساء 
، يسـير بـبطء،     يتلكأ عبد الستار بعد التسليم قلـيالً      

واضع    ا بهما جلبابه من الخلف حتى      ا يديه خلف ظهره، رافع
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ال يتلوث بتراب األرض المبلل بقطرات الندى، عند الجسـر          
يقف مع الواقفين، يكتشف، في كل صباح، أن الجسر بمجرد          

     تصبح له سحنة جديـدة،     . اأن تشرق عليه الشمس يتغير تمام
يقفـون  إن الجسر الذين    . ال. مالمح لم يعرفها فيه بالليل، ال     

عليه بالنهار شيء آخر، غير الجسر الذي يـؤنس وحشـته           
يشعر عبد الستار، في بداية وقفته بنوع مـن الغربـة           . بالليل

       ا مـن هـذه     القاسية، ولكنه يندمج في أقوامهم، يصبح واحـد
 . الكتلة الواقفة

الذين يقفون هنا، على الجسر، كل صباح، هم الـذين   
ى، قد يكون ذلك ألنه ال      هبون إلى الحقول إال في الضح     ذال ي 

      توجد لهم حقول، أو ألن لهم أوالد ا، يذهبون مبكـرين    ا كبار
 منهم، أو أنهم هنا، ينتظرون خـروج الحـاج هبـة اهللا             بدالً

والحـاج هبـة اهللا     . هـم لالمنيسي من السراية لقضاء حاجة      
ـ ذلك أ ( المنيسي يخرج في الثامنة والربع من كل صباح          ه ن

ي الصباح الباكر، يعود إلـى المنـزل،         ف بعد أن يتمشى قليالً   
ويخرج في الثامنـة    ). ليصلي ويفطر ويسمع نشرة األخبار      

إنـه تضـبط    : والربع، لدرجة أنهم يقولون عنه في العزبـة       
    ا منهم ال يملك هذه الساعة، سـوى        الساعة عليه، بيد أن أحد
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وسـي  . إمام المسجد وساعته جيب، وأبو الفتوح وساعته يد       
 وأوالً. كاتـب  ألسطى الميكانيكي والبـاش   عبده الحالق، وا  

ا، صفوت المنيسي، الذي يقسم كل أهل العزبة، بأغلظ         وأخير
األيمان أن ساعته من الذهب الخـالص، وأن ثمنهـا مائـة            

ا كاملةوعشرون جنيه . 
والحاج هبة اهللا المنيسي يتناول إفطـاره بالـداخل،         

ن تأتي  ما أ . ولكنه ال يشرب الشاي إال هنا على رأس الجسر        
يالحظون أن ذلك يعني أن يكون في       ( الساعة الثامنة والربع    

الراديو الصغير الموضوع إلى جواره، أقوال الصحف، أمـا         
إذا حولت المؤشر ناحية صـوت الغـرب فسـتجد إذاعـة            

 )..أما إذاعة الشعب فال تكون قد فتحت بعد . فلسطين
يخرج الحاج هبة اهللا المنيسي من السراي، يقتـرب         

  :منهم
 . ـ صباح الخير يا أوالد

يردون بكلمات باهتة، يقفون، يسرع عبد الستار إلى        
ا من جريد النخـل، عليـه       يحضر كرسي . كاتب مكتب الباش 

 . مسح الفروةيفروة، يضعه على رأس الجسر، 
 . تفضل يا با الحاجأـ 
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 : يقول الحاج هبة اهللا وهو يجلس
 .ـ فضلك اهللا يا ابني

أربع دقائق ال غير، يحسبونها     يجلس، بعد قليل، بعد     
من وضوح الرؤيا، وامتدادات الظل، وكمية البخار الخارجة        
من األفواه مع الكلمات، أربع دقائق ال غير، وتخـرج فتـاة            

على الصينية براد شاي    . صغيرة، على يديها صينية نحاسية    
 :ل بصوت طريوأبيض وأكواب، تقف على مسافة، تق
 . ـ خد الشاي يا با عبد الستار

يذهب إليها عبد الستار، يأخذ منها الصينية، يهمـس         
 : لها

 . ـ صبحي لي على ستك الحاجة يا بت
يعود إليهم، يصب الشاي، في اللحظة التي يرتفع فيها         
بخاره األليف أمام عينيه، فتحيط باألشياء طبقة ضبابية لينة،         
تبدو له من خالل الضباب الدافئ، صـابرين ابنتـه، عائـدة     

ا الجرة، تلمع في ضوء الشمس الـذهبي، تعـود          وعلى رأسه 
بعد أن يشرب الحاج هبـة اهللا       . عبد الستار على هذا كل يوم     

كوبين من الشاي، يبدأ عبد الستار في توزيع الشـاي علـى            
يالحظون أن الحاج هبة اهللا ال يشرب من دوريـن،          ( الباقين  



 ٢٠٧

بل يشرب كوبين من الدور األول، ويقولون       . أو ثالثة أدوار  
أن جماعة الحاج هبة اهللا يحتفظون بالتفـل فـي          : العزبةفي  

 ). مكان نظيف، لعمله مرة أخرى، بعد ذلك 
في هذا الصباح، عندما اقترب عبد الستار من الحاج         
هبة اهللا، كي يقدم له الشاي، قال له الحاج، والبخار الـدافئ            

 : يروح ويجيء مع الكلمات
 .ـ البنت إزيها يا عبد الستار

 : اي، قال الحاجقدم له الش
 . ـ مش كويسة

 : ا لم يدرك معناها، قال الحاجخرجت من فمه حروفً
 . ر فاهمبوعى حد يدري بالخأـ 

 . ثم أكمل بصوت واضح المالمح
 . ـ ربنا أمر بالستر يا أوالد

شعر عبد الستار بشيء حاد مدبب في جنبه األيمـن،          
نصـحوه   ا، في الزمان األول، في ليالي الشتاء الباردة       وقديم ،

تعدها له ستهم، ينـام     . بأن يضع لبخة دافئة على جنبه األيمن      
على جنبه، تربطها له في مكان األلم، يتحسسها بين الحـين           
واآلخر، تذكر عبد الستار، وهو يسمع هذه الكلمات من الحاج          
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    ـ       هبة اهللا أن الخمسين جنيه ا ا ما زالت عند ستهم، تذكر أيض
قد يكون   .م شدة احتياجهم إليه   أنهم لم يصرفوا هذا المبلغ رغ     

 . الخجل، الرهبة. ذلك بدافع الخوف
استيقظت صابرين من نومها، مبكرة كعادتها منذ أن        
عادت من إيتاي البارود بعد العملية، ففي كل يـوم، كانـت            
تصعد إلى سطح المقعد العالي، تدير عيونهـا فـي السـماء            

هده مـن   تشا. حتى يخرج الزناتي أوالً    الفارغة، تظل هكذا،  
مجلسها، تشعر بالحنين إليه، بالرغبة فـي الحـديث معـه،           
احتوائه، يخرج والدها ومعه البندقية تعرف أنه ذاهـب إلـى           

كاتب، كي يسلمه البندقية، يذهب إلـى المصـلى، ال           الباش
    ا هناك، حتى تستدير الشمس على      يصلي وإنما ينام، يظل نائم

ـ  تسـت  صفحة السماء، تصبح في الناحية األخرى،      ا دير أيض
      ا إال في أيام الفـراغ      ظالل األشياء، ال ينام عبد الستار نهار

القاتلة الممطوطة الساعات، أما عندما يكون هناك عمل فـي          
يذهب إلى الحقل    أو بعد ذلك بقليل،   . الحقل، فإنه عند الضحى   

يعمل مع الزناتي، يشعر بالحنين إلى النوم، بالرغبة فـي أن           
   يفرد قدميه على آخرهما، يتحسس      ا،يستلقي على ظهره تمام 
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بباطن يده الخشنة، األرض من تحته، تستريح زرقة السـماء          
ا، ولكنه يعمل حتى المساءفي عينيه، تكتسب معنى جديد. 

صابرين، منذ أن عادت من إيتاي البارود، لم تجلس         
مع أبيها، أو مع الزناتي، لم تتكسر نظراتها على وجه أبهيـا            

رح نظراتهـا الحالمـة علـى صـدره         المليء بالتجاعيد، تس  
 ا منهمـا، فـي الليـل،    المفروش بالشعر األسود، لم تواجه أي

يجلسون حول الطبلية، تكون صابرين جالسة على السـطح،         
الليل حواليها من كل ناحية، تطل على وسط الدار، يـأكلون،           
الصمت في كلماتهم أكثر من الكالم، الحزن يفترش المسافات         

ه واألجساد، يفترش الحصيرة والطبليـة،      الصغيرة بين الوجو  
 أن عـادت مـن      ذجو وسط الدار، ال تذكر صابرين، إنها من       

واجهـت عينيـه الحـادتين،      . إيتاي البارود واجهت الزناتي   
أحست بـالفراغ اللذيـذ،      الالمعتي البريق، تحسست بطنها،   

تذكرت رحلة إيتاي البارود، والعملية، والدكتور، وكل شيء،        
 نها ال تضع ذلك الحزام الغليظ حول وسطها،        ا أ تذكرت أيض

 . ا مكان ذلك االمتالء المتعبوأن هناك فارغً
ضية، قبل أن تذهب إلى إيتاي البارود،       افي الليالي الم  

وقبل أن تفك ذلك الحزام الغليظ من وسطها، كانـت تصـعد            
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 األسيل، تنام   هإلى سطح المقعد العالي، كان الليل يفرد لها خد        
رائعة، تهمس له، تشكو، تبكي، تقول ما يفعـم         على وداعته ال  

النفس بالحزن، ما يثقل الفؤاد بالعذاب، بيد أن الليل أخـرس،      
 . صامت، ال يرد، ال يقول أي شيء، ال يجيد سوى اإلنصات

شيء واحد كانت صابرين تدركه، في كل األوقـات         
وهي نائمة، وهي في غيبوبة اللحظة الجنسية العارمـة فـي           

و وهي تمضغ القلق والخوف والعـذاب،       أحضان صفوت، أ  
وهي تخبر أمها بما حدث، وهي تلف وسطها بالسة أخيهـا           
الزناتي، وهي تذهب إلى إيتاي البارود، وهي جالسة في قلب          
األتوبيس، وهي عند الدكتور، تدرك، أنه تحت السطح مـن          

يرقـد ذلـك اليقـين      . تفكيرها، تحت قشرة الوعي الرقيقـة     
ذنبها، بل يتعداه إلى ذلك اإلحسـاس    الغامض بأن الذنب ليس     

بأنها لم تستسلم لصفوت، لم تنم له، بل إن الذي سقط، سـلم             
 . نفسه، تاه وعيه في تلك اللحظة الرائعة شيء آخر بداخلها

 . ـ دا المكتوب يا أمه، أنا ذنبي إيه
رعشة الحنين إلى صفوت، صفوت المنيسي بالذات،       

، رغبة عارمة إليه،    وفي كل مرة، كانت تتوسد األعماق منها      
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الذقن الحليق، الشارب المنمق، الشعر الحريـر،       . اليد الناعمة 
 . الجسد الممتلئ

في كل ليلة، وهي بمفردها، والصمت يصـعد مـن          
وسط الدار، مصمصة الشفاه، صوت اصطدام قطرات الشاي        
بالكوب الزجاجي، ظالل باهتـة متكسـرة، غيـر محـدودة           

اب، كان يتمطى في أعماق     المالمح للبخار الخارج من األكو    
صابرين، شيء هائل رهيب، وكل هذا ناتج من ذلك الشعور          
الدامي بأنها مظلومة، مسكينة، ال حيلة لها، هـدها اإلعيـاء           
وتقدمت بها األيام، صحيح أنها ما زالت في العشـرين مـن            

ا، ولكن كـل مـن فـي        ا صغير وقد يبدو هذا عمر   ( عمرها  
طلق البعض مـنهن منـذ      عمرها هنا تزوجن بل وأنجبن، و     

 ).مدة 
في هذا الصباح، بعد أن خرج الرجال، نادت سـتهم          

 : على صابرين
 . ـ انزلي يا بت

 : نزلت، تساءلت أمها
 . ـ عاملة في نفسك كدا ليه يا صابرين
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وهي تنزل على السلم، كان النهـار قـد اتضـحت           
 ا، تناهى إليها صوت آت من الحقول، غناء فتـاة          معالمه تمام
 تذكرت صابرين، لحظة سـماعها للغنـاء، أيامهـا          صغيرة،

البكر، ساعة العصاري، غناءها في حقول القمح، والليل علي         
 . طويل، أنا العليل، موجود دواه، بس الطبيب مرضاشي

دا حتـى   .  مالك، دا نصيبك، حا تعملي إيـه       تـ أن 
 . كويس اللي أبو الغيط مش هنا

 ضـمن   لم ترد، لقد تعلمت في األيام األخيرة، مـن        
األشياء الكثيرة التي تعلمتها، أن تدير لسـانها الجـاف فـي            
حلقها، الذي أصبحت له رائحة كريهة، سبع مرات، قبـل أن           
تنطق الحروف األولى مـن جملتهـا المبتـورة، المتفرقـة           

 . الكلمات
ساعدت أمها في أعمال المنزل اليومية، كنست وسط        

شت وسـط   الحجرات، الزريبة، لمت روث البهائم، ر     . الدار
دارت بها األرض أكثر من مرة، داخـت،        . الدار بمياه نظيفة  

أحست بشيء كدبيب النمل في صدرها، ولكنها، لـم تـتكلم،           
باألمس فقط، وجدت في نفسها الجرأة على أن تشكو، جلست          

 :على الدرجة الثالثة، للسلم
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 . الحقيني يا أمه. ـ آه ياني، ظهري حا ينكسر
  لم تدرك شيئً  ا حارة،   تنهدت، مسحت دموع  ا ا محـدد

 . بعد ذلك
في أعماق الليل، والـرؤى متداخلـة فـي بعضـها           

وصوت والدها يتكلم مع أمهـا، سـمعت صـوت          . البعض
 : الزناتي، حاد النبرات، مدبب المالمح
 . أنا بكرة حاجيب دوا لصابرين

الصمت المفعم بلحظات العذاب، للوهلـة األولـى،        
    نها أحست بعـد ذلـك      ا، ولك خافت، فهي تعرف الزناتي جيد

. بالحب العميق له، ودت أن تقوم من مكانها وتـذهب إليـه           
هما فـي يـأس     كخرج الزناتي، صوت يدي والدها وهو يفر      

 :داللة على التسليم
 .ـ ال إله إال اهللا

 . يا سيدنا، يا شيخنا، يا أيوب. والصبر فين يا رب
 . وصابرين، في أعلى السطح، تئن، تتألم، تشكو

إال أن شمسه كانت      يذكر عبد الستار،   اح، ال بذات ص 
باهتة اللون، خرجت صابرين من العزبة، مضى على ذلـك          

   سارت صـابرين، يتوسـد     . ا بالتحديد اآلن، خمسة عشر يوم
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أعماقها خوف مبهم من المجهول، يسير أمامها والدها عبـد          
في صباح هذا اليوم، وقد انداح بطنها، وبدا كل شيء          . الستار

فـي هـذا    . ا من أن تخبر أمهـا     م تجد بد  كامل الوضوح، ول  
 : الصباح، قال لها والدها

 . ـ قومي البسي هدومك يا بت
توقف الزناتي عن مضغ لقمة كانت في فمـه، قـال           

 : وفضالت الطعام تتناثر مع الكلمات
 ـ  رايحين فين يا با؟

 . ـ ال وال حاجة
 : قالت أمه

حايشـتروا  . ـ بس رايحين لغاية إيتـاي البـارود       
 . اتحاج

أكمل الزناتي مضغه، لم يدخل هذا الكـالم رأسـه،          
حقيقة لعب الفأر في عبه، عبرت ذهنه ألف خاطرة، تفتحـت           
عيناه على فداحة الخطب، ولكنه صمم، بعد ذهاب أبيه علـى    
معرفة كل شيء، إنه اآلن يدرك، أن ذهاب أخته إلى سـراي   

     ا، حذرهم، ولكنهم سـخروا    الحاج هبة اهللا المنيسي كان نحس 
 : منه، قالت أمه
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خرج والده، من خلفـه خرجـت صـابرين، أدرك          
الزناتي، وهو جالس، أن أخته تسير بـبطء، وأنهـا ثقيلـة            
الخطى، بطيئة الحركة، ولكنه لم يصدق، قام يجري إلى أمه          

 : بالداخل، أمسكها
 ـ فيه إيه؟ 

 : ردت بصوت بالغ الحسرة
 .ـ وال حاجة يعني حا يكون فيه إيه

 . سك بها، ضغط على عنقهاهجم عليها، أم
 . ـ الزم أعرف فيه إيه، حا اطلع وراهم

 . بكت أه، سالت دموعها، اهتز جسمها في عنف
 ـ فيه إيه، قوليلي؟ 

 .قالت من خالل الدموع
 . ـ يا ابني ما فيش حاجة

 . ـ الزم أعرف
انهارت جلست بين يديه، اقترب منها، كـم كبـرت،     

    طالعه، األخاديد تنغـرس    ا ت تجاعيد الزمن واضحة اآلن تمام
في جدار وعيه، الكت كلماتها بصوت تفـوح منـه رائحـة            

 : الحسرة
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 . أمر بالستر، السترـ يا ابني حا أقول إيه، ربنا 
تركها، توقف في منتصف الدار، يطالعه، في وقفتـه         

وقالهم لمـا نقتـل عمـي       ( هذه رسم ألدهم، الرجل الحقيقي      
 ).عملتوا إيه؟ 
 :سألها

 !ـ مين؟
 . دهشت

 ـ قوليلي مين اللي عملها؟
 :قالت وهي تقف
 . ـ صفوت أفندي

آه، ابن الحاج الكبير، لقد تم كل شـيء إذن، نحـن            
حضرة جناب دياوتللو العظيم، المدير العام، نحـن        . الغرقى

الموقعين على هذا، هذا كالمنا، وأسفل الكالم، تلك أختامنـا          
بارة العزيزة، قطع النحاس األصفر المربوطـة بفتـل الـدو         

لمحافظنا القديمة المهترئة، جناب دياوتللو العظـيم، منـوع         
تعذيب الحمير، إحباط الكالب، منع الحبيب عـن الحبيـب،          

 . جناب دياوتللو العظيم. تأجيل أفراحنا إلى أجل غير مسمى
 !ـ حصل امتى؟
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 . ـ يوه، من سبع شهور
 :إمسك بها. هجم عليها!! كيف؟ يا سيدي يا أيوب

 !ـ حصل إزاي؟
ادت ستهم، أن تموت في يده، تركها وقد اتسـعت          ك

لم تثر في    مساحة البياض في عينيها، سقطت على األرض،      
إنهـا  : نفسه أية عاطفة، ركلها بقدمه، سار في طريقه، فكـر         

آلن ذاهبة إلى إيتاي البارود، ال بد وأن والده ذاهـب لكـي             ا
يقتلها، ويغسل العار بالدم، ضاع المعنى من حياتـه، أنهـار           

عالم في عينيه، ماتت كل الرؤى، حياته تكتسب اآلن معناها          ال
الفعلي، حتى بعد عودة والده من إيتاي البارود، بعـد قتـل            
صابرين، ينتشر الخبر في العزبة، وفي العزب المجـاورة،         
يصل إلى دميسنا، وعندما يصل األمر إلى هذا الحد، فالموت          

يـاه  يطلـق م  . أهون، يحرق السراي، يقتل صفوت المنيسي     
ثم . يقضي على الحاج هبة اهللا نفسه     . البحر على الناحية كلها   

 . يسلم نفسه في مشهد مهيب، مجلل، بالبطولة والعظمة
 ". منين أجيب ناس لمعناة الكالم يتلوه " ـ 

سار عبد الستار في الطريق إلى الجسر، صـابرين         
   ا بوردة حمراء فاقعة، تلف رأسها بشال       تلبس في قدميها شبشب
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ا أسود، عبد السـتار يسـير مـنكس         ي، ترتدي جلباب  بنفسج
الرأس، تصافح قدميه ظالله على الجسر، قابلـة عنـد رأس           

 . الجسر أبو الفتوح في طريقه كي يفتح دكانه
 . ـ إزيك يا عبد الستار
 :خرج البخار من فمه
 . ـ مستورة والحمد هللا

غير أنه سخر من نفسه، لو فتح له قلبه، عري نفسه،           
 لصابرين، سـبب    هاساته، حزنه، ألمه، خوفه، حب     له م  ىلرو

ذهابه إلى إيتاي البارود، بيد أننا، حتى في هذا المكان تـرد            
بأجوبة رسمية، جافة، كلمـات محفوظـة، كالحـديث فـي           
المصلى، والحديث الصادر من الراديو، وما يكتب عادة فـي          
الخطابات، حضرة المحترم ولدنا العزيز، دام، بعـد التحيـة          

ام، أو حتى ما يقال ساعة الفراق، إزيك، الحمـد هللا،           واالحتر
إزاي الصحة، كويسة، ولكن عبد الستار، يحس برغبة حـادة        

 . في البكاء، ولو كان على صدر أبو الفتوح
وصل األتوبيس، توقف، سحابات الغبار اآلن داكنـة        
قليلة، فاألرض ما زالت مبللـة بقطـرات النـدى، طريـق            

ـ     ك أثر في الصباح، يتر  . األتوبيس ا ا بالغ الوضـوح، طريقً
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أبيض، وسط الجسر الرمادي الداكن، وعبد الستار يصعد إلى         
األتوبيس، أحس في فمه طعم الدموع المالح، وهو ذاهب إلى          
المركز، لم يكن يخيفه لدرجة الرعب، يحزنه لحد الرغبة في          

 . البكاء، إال أهل العزبة
 . ـ الستر يا رب

ه بنظرات الشماتة،   في هذه اللحظة، ألف عين تمسح     
ألف ألف أذن تسمع مأساته، ألف رغبة في نفس الزناتي الذي           
ال بد وأنه علم بكل شيء، حتى مناقير الجنادب التي تنـبش            

حوافر أبو قردان التي كانت تنغرس على البعد        . حبات الطين 
وتغوص في أحواض األرز البعيدة، تعرف مأساته، حكايـة         

 هبة اهللا المنيسـي، حكايـة     األشواق واألسى في عزبة الحاج    
صابرين ابنة عبد الستار غفير العزبة مع سي صفوت ابـن           

 . الحاج الكبير
 صـفيره   األتوبيس يسير ناحيـة دميسـنا، مرسـالً       

ا جلبابه الزفير، فوقه جلبابه     عبد الستار يجلس مرتدي   . الحزين
تبدو خطوط الجلباب التحتاني من فتحـات       ( الفريسكا الوحيد   

ذيل واضحة، والجلباب الفريسكا جلباب خاص ال       األكمام، وال 
يرتديه عبد الستار إال عند الذهاب للتعزية، أو عند عزومتـه           
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  ا، عند الذهاب إلى المركز أو المديرية، وذلـك         في فرح أيض
ا ما يحدث، أو للذهاب إلى السوق في تكـال العنـب أو             نادر

 ). المولد 
 شيء،  يوم أمس األول، علم عبد الستار من ستهم كل        

قالت له، وهما في المندرة البحرية كل ما حدث، ذهل لجزء           
من الثانية، لم يصدق أن التي أمامه هي ستهم التي عاشـرها            

لم يصـدق أنـه     . أحلى سني عمره، لم يدرك حقيقة ما حدث       
يجلس بداخل المندرة، وأن التي جواره البندقية، أحب األشياء         

 . إلى نفسه
 !ـ بتقولي إيه يا بت؟

 .  دا اللي حصلـ أهو
 !ـ ازاي؟

 . الحزن في عينيها اللتين بال رموش، مبلل باألسى
 : قالت له

ـ كل دا ما لوش الزمة، إحنا مش عايزين إال نستر           
نفسنا هاتوها لي، أريد أن تلتقي العينان، كي أعـرف كيـف            
تتلون الحرباء، وكيف تتلوث أقدس األشياء، هاتوها لي، أريد         
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 أبحث عن البراءة القديمة، الحـزن       أن أنظر في عينيها، أن    
 . النائم تحت الرموش السود الطويلة

 !ـ وهيه فين دلوقت؟
إحنا عايزين  ! حا تموتها؟ ! تعمل إيه يا راجل؟    ـ حا 

 . الستر
سكت، جلس، راح ينبش أرض وسط الـدار بعـود          

ا بـالطول   صغير انتزعه من الحصيرة القديمة، رسم خطوطً      
ا جفت،  أصابها البوار، ترع  ً  ا مسدودة، حقوال  وبالعرض، طرقً 

 . ابيضت بفعل الجفاف، تشققت
قالت لهم ستهم وهو خارج، وظالل الغسـق تلـون          

 : األشياء، تحتويها ببطء صامت
وعى الزناتي يعرف، دا ولد طايش، وجايز يعمل        أـ  

أي حاجة، شاهد صابرين في اليوم التالي، أمسك بها، شـعر           
تمور فـي أعماقـه،     نحوها بحنين، حب، أشياء غير عادية       

أحس وهو يمسك بها، وهي تنظر إليهـا بعيونهـا الفاقعـة            
السوداء، أنها جزء منه، وأنها على الرغم من كل ما فعلتـه،            
أقرب الناس إليه، تكسرت كل ذرات غضبه علـى كرسـي           

قرصـها،  . خدها األحمر، بين عيدان رموشها السود الطويلة      
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   ن وصـل إلـى     ا، قال لنفسه بمجرد أ    لم تتكلم، خرج مسرع
 :كاتب مكتب الباش

 !ـ دا مكتوب، مقدر، يعني كانت حا تعمل إيه؟
دهش من هذا الهوان    ! من هناك؟ : بالليل، وهو يصيح  

الذي تمكن من نفسه، من طريقة تقبله لهذا الخبر، كان مـن            
الواجب عليه أن يذهب اآلن إلى صابرين، يقتلها، يشرب من          

ه، أدرك عبد السـتار،     دمها، يغسل عاره، يدفنه، ال يبكي علي      
إنه يحب صابرين أكثر من أي شيء آخر، فلتكن من تكون،           

 . ولكنه يحبها
في اليوم التالي، في ساعة العصاري، والحزن ينسال        
في الحارات الملتويـة، فـي القنـوات، علـى الجسـور،            
المصارف، واألسى يترقرق على البعـد، خـالل الحقـول،          

موالنـا، نحـن الغرقـى،    السواقي، اقترب منه، يا سيدنا، يا      
البندقية في كتفه، الطلقات العشر تبرز واضحة المعالم مـن          

      ا من أين يبدأ الحديث    تحت الجلباب،  كان عبد الستار حائر .
كيف يكلم الحاج هبة اهللا، بأي الكلمات يخبره، ال يوجد معي           
اآلن يا سيدي، يا صاحب كـل شـيء، كشـف بالمطالـب             

 . والحاجات
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 . لى مجلس الحاج هبة اهللاوصل عبد الستار إ
 . ـ سالمو عليكو يا با الحاج

، وقف عبـد السـتار،      رد عليه، سقط الصمت ثقيالً    
انتظر أن يذهب كل الجالسين كي يخلو لهما الجو، فكر، لمدة           
ثانية واحدة، في أن يقتل صفوت، يمزقه، قرر بعد أن تشاور           
مع ستهم أن يخبر الحـاج هبـة اهللا، اإلحسـاس بـالهوان             

هزيمة، قد استقر اآلن في أعماق عبد الستار، اقترب عبد          وال
 : الستار من الحاج هبة اهللا

 . ـ أنا عايزك يا با الحاج في حاجة كدا
 : رمشت عينا الحاج في دهشة

 . إنما الواحد كان ناسي. ـ أنا كمان كنت عايزك
دهش . وهل تنسى مثل هذه األمور يا صاحب العزبة       

 يعلم، قام الحاج هبة اهللا، خلـف        عبد الستار، هل كان الحاج    
ا، احتار عبد الستار ماذا سيقول، من أين يبدأ،         وقفا مع . التندة

الك لسانه في حلقه أكثر من مرة، أحس في أعماقـه بطعـم             
ا بأسف دفين، لم يتكلم، أشار له الحاج هبة اهللا          الحزن مختلطً 

 .أن يسكت، صمت
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ـ . ـ ما تتكلمش يا ابني، أنا عارف كل حاجة         در ومق
 . شعورك

كل الكلمات، األنفاس الحارة، العواطـف المدببـة،        
األسى األملس، الحزن الدفين، كل شيء يضيع تحت ركـام          

 : سأله الحاج. الصمت الثقيل
 !ـ عايز إيه بالضبط؟

ـ أنا برضك عايز حاجة يا با الحاج، البنت بنتـك           
 . وأنا تحت أمرك

 : قال الحاج وهو يشوح بكفه الضخم
، أنا حا أكلـم دكتـور فـي إيتـاي           ـ يبقى خالص  

 . البارود
 : أكمل الحاج كالمه

ـ ما لكش دعوة، البنت حا ترجـع بنـت زي مـا             
 . كانت

كل شيء في عبد الستار ال يصدق ما يقـال، كـل            
لمحة، نظرة، كل إيماءة، تقول، ال، وضع الحاج هبة اهللا يده           

 : على كتف عبد الستار
 .ايزه، فاهمـ أنا حا أرضيك، حا أديك اللي أنت ع
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 :بعد لحظة صمت
 .بعد ما حا أكلم الدكتور، حا أقول لك تروح فين

 :رد عبد الستار بصوت ضارع
 . ـ بس ما يكونش يوم األحد، دا يوم السوق

 :، عد األيام على أصابعهفكر الحاج قليالً
ـ مش حا يكون، يوم السبت، وال يوم األحد، ينفـع           

 !يوم الخميس؟
 : قال له الحاج هبة اهللاقبل أن يرد عبد الستار،

ـ خالص يوم الخميس تـروح، وتنتظرنـي قـدام          
 . المركز

 : فاهم، رفع يده
 . ـ مع السالمة أنت بقى

ألح عليه خاطر غريب، في اللحظة التي كانـت يـد           
الحاج هبة اهللا تنزل فيها إلى جواره، كلمـات عـن األدهـم             

ر وراح األدهم على إيتاي البارود هزه، كركون شرف معتب        ( 
واألدهم، من بلدة قريبـة مـن هنـا،         ) ( كله عشان األدهم    
ا، من عزبة تقع بجوار قرية       كيلو متر  ١٢بالتحديد، على بعد    
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التوفيقية، هي عزبة زبيدة، ولكن ما يحزنهم هنا، إن عزبـة           
 ). زبيدة، تقع في زمام مركز كوم حمادة 

. يجلس عبد الستار، داخل األتوبيس، بجوار صابرين      
 : نظر إليها. ف عينيه، وجدها تبكيلمحها بطر

 . يا بت بالش عياط! يه؟إـ خبر 
نظرت إليه، حاولت أن تتكلم، تكسرت حدة غضـبه،         
تدحرجت من فمها ألفاظ بطيئة، فاقدة المعنـى، مسـتطيلة،          
تحرك في أثناء ذلك فكها األسفل، كأنمـا يطحـن الكلمـات            

 . اطحنً
وصال إلى إيتاي البارود، تم كـل شـيء بسـرعة،           
الدكتور، العملية، رائحة البنج، هذيان صابرين باسمه مـرة         
باسم أبو الغيط مرة أخرى، اسم صفوت المنيسـي، خـرج           
الدكتور، طلب منه الحاج هبة اهللا المنيسي أن ينتظـر حتـى            
تفيق صابرين ثم يعودان وحدهما إلى العزبة، ركب الحـاج          

 : اداههبة اهللا سيارته األجرة الصفراء، قبل أن يغلق الباب ن
 . لى يا ابنياـ تع

ما زال عبد الستار يذكر هذه اللحظة، قد ينسى عمره          
ته تتداخل، تـذبح إحساسـه      ركله، تتوه معالم األشياء في ذاك     
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ولكن هذه اللحظة محفورة في أعمق األعمـاق،        . بكل شيء 
 : اقترب منه الحاج، قال له

 . ـ خد دول
أوراق خضراء لها رائحـة معينـة، مثـل رائحـة           

لم يشعر بأن الذي فـي يـده        . بس الجديدة في يوم العيد    المال
. نقود، لم يشعر بالفرح بالبهجة، أحس أنه قد باع صـابرين          

هذا هو الثمن إذن، فلتمت صابرين، يـذهب كـل          . باع نفسه 
ما زال يذكر، في اللحظـة التـي        . شيء، تموت كل المعاني   

كان يتسلم فيها المبلغ، بائع الصحف ينادي في فتور لحظـة           
األهرام األخبار، الجمهورية، تـاجر ينـادي فـي         : الظهيرة

فاكهته، طفلة صغيرة تبكي، سيارة تمر بسعة متجهة إلى كفر          
   ا من المركز خلفهم، آه ياني، مجمعة       عوانة، صوت يبكي آتي

    ا بهم إلـى محطـة السـكة        من الشباب يقودهم شرطي ذاهب
 المنيسي،  الحديد، وعبد الستار يأخذ المبلغ من الحاج هبة اهللا        

الثمن، ثمن كل شيء، السـيارة تتحـرك، الحـاج هبـة اهللا             
 : المنيسي يلوح بيده من داخل السيارة

ـ طيب السالمو عليكو، مش عايزين حاجة يا ولد،         
 . أنا حاسبت الدكتور
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عاد إلى صابرين، جلس بجوارها، أفاقـت، أخـذها         
صابرين ما زالـت مهوشـة، ال تـدري         . ونزل إلى الشارع  

بدت له فتاة حيرى، حزينة، شيء واحـد        .  حدث لها  حقيقة ما 
ظل يريع عبد الستار حتى عقب عودته إلى بلدته، مـا زال            
يذكره، يعيشه من جديد، يمضغه في الـم، يـذبح إحساسـه            
بنفسه، بحياته، ببقايا كرامته، ال يستطيع أن ينساه، مـا زال           
يذكر نظرات اإلشفاق التـي رآهـا فـي عينـي الـدكتور             

سائق السيارة الخصوصية التي ركبها الحـاج       والتومرجي و 
هبة اهللا، سمعها في صوت اسـتغاثة الرجـل القادمـة مـن             
المركز، في نظرات الشبان الذاهبين إلـى محطـة السـكة           

غير أننا في لحظات األسى، سويعات العرى الكامـل    . الحديد
ال نستطيع أن نميز بين الرثـاء       . من كل ما قد يستر اإلنسان     

ولكن مهما كانـت    .  التشفي والرغبة في الستر    والشفقة، وبين 
درجة وعي عبد الستار، فإنه يدرك أن النظرات كـان فيهـا            
شيء ما، لمعان غريب، أسى، كلماتهم المتداخلة األحـرف،         

 . المائعة المعنى
 . ـ بالشفا إن شاء اهللا يا صابرين
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ـ شعر عبد الستار، وهو يسمع هذه العبارة، بأنهـا          
ي العزبة عادة، كتعليق على ضبط إحـدى        مشابهة لما يقال ف   

النساء الخاطئات مع أحد الشبان في حقل ذرة، ما يقال عـن            
 .الستر والفضيحة، والنفس اآلثمة، والعار

ولكن لمن يفتح قلبه، يعري نفسه، يخرج مـا يثقـل           
 . الفؤاد سأقول كل شيء من غير شك

ـ       ا، حـارات العزبـة     نزال من األتوبيس، سـارا مع
ألسى، كان الزناتي يقف أمـام البيـت، شـاهد          المغسولة با 

صابرين، بهت، لم يكن يتصور أنها ستعود، شاهد الزنـاتي          
أمه تخفي في سحارتها في آخر حجرة المعاش من الـداخل           

أدرك الزنـاتي أن    . ا خضراء، شم رائحتها على البعـد      نقود
ا تخفى عنه، قال ألمه بعد أن خرج والدههناك أمور : 

 ملوا إيه؟ ـ همه كانوا بيع
 . ـ يا خويا أنا عارفه

 ..ـ بس دي رجعت تاني، أنا كنت
 ـ كنت إيه كمل؟

 .ـ كنت فاكره حايموتها
 . وعى تفكر في أي حاجة زي ديأـ 
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اكتشف أنه طويل وعريض، قال ألمه بصوت       . وقف
 : عال كي تسمعه صابرين

ـ دا الزم يحصل، واللي يتكلم، يتكلم، صابرين الزم         
 . تموت

اح، ستهم تفـتح سـحارتها فـي غرفـة      في كل صب  
بـيض  أالمعاش، تطل بداخلها بوجه امتأل بالتجاعيد وشـعر         

أكثره قبل األوان، تطل داخـل السـحارة، تشـاهد النقـود            
الخضراء، تتأكد من وجودها، تعدها، ليلة أن عاد عبد الستار          

ـ        ا، أكبـر مبلـغ     من إيتاي البارود، كان معه خمسون جنيه
ال يحزن عبد الستار وستهم     . الطويلحصلوا عليه في العمر     

إال أنهما في اللحظة التي حصال فيها على هذا المبلغ الكبير،           
  ا، الزناتي وصابرين، الزناتي، له اهللا وحـده،        فقدا ولديهما مع

أصبح له عالم يخصه، يسهر طول الليل، حتى تـأتي نجمـة            
الفجر، حاملة معها األمل والحلم والخالص، يذهب إلى الحقل         

 يعود إال وقت الظهيرة كي يأخذ غذاءه، ال يجلس معهـم            وال
ا ، ونادر "مليت بالدمع كاساتي    : " لألكل، أما صابرين فتدندن   

ما يشاهدها أحد وسط الدار، ال تنزل إال بعد خروج والـدها            
سـطح فـي    لوالزناتي في الصباح وأما بعد ذلك فهي على ا        
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ـ         وم، عالمها الخاص، تناجي قدرها، تمضغ قضـاءها المحت
حاول عبد الستار أن ينسى هذا األمر، أراحه أنـه لـم يـر              
صابرين، انغمس في حياته الخاصة، تجنـب وجـوده فـي           
المنزل، ولكنه رغم كل شيء، ذات ليلة حزينة، وكان عبـد           

ا إلى الجسر بعد العشاء، والبندقية معلقة في كتفه،         لستار ذاهب ا
فتاة هـي   سمع راديو أبو الفتوح، كان هناك رجل يتحدث مع          

يا ابنتي قومي، انهضي، تطهري مـن الخطيئـة، أال          : ابنته
تدركين معنى ما أقول، انهضي، انهضي، لـم يـدرك عبـد            
الستار معنى هذه الكلمات، ولكنه بكى، حقيقة بكـى، تنـاهى      

 : إليه، وهو يبتعد عن الدكان صوت
 . ـ يا عم حول عايزين مغنى

أسـاة  سار في طريقه، نظر بعين بالغة ألسى إلى م         
صابرين وأبو الغيظ، آه لو علم أهل العزبة، ياه، الليل علـى            
األفق، في مثل هذه األوقات، ليل حزين، يهبط قبـل األوان،           
يلف كل شيء بداخله، يحتويه في أعماقه، يستره، إال حـزن           
عبد الستار، وبكاء صابرين الجالسة علـى سـطح المقعـد           

 . العالي
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 مـر مخـزن،   بعد لقائها مع صفوت المنيسي فـي ال       
شهر، شهور، أول ما تذكره صابرين، إن المرض الشـهري          

شـيء كـدبيب النمـل      . ا تخبر أحد  نتوقف، ولكنها خافت أ   
يسري في جسدها، ضعف يعتورها، بطنها بدأت تنتفخ، تنداح         
إلى األمام ببطء، فعلت كل ما كانت تسمعه من الناس هنـا،            

تكن تستطيع  ولكنها فشلت، ما عمق إحساسها بالظلم، إنها  لم          
  ا هنا، بيد أنها اكتشفت كـل شـيء بنفسـها،           أن تستشير أحد

ودونما عذاب الكلمات، كانت صابرين اكتشفت كـل شـيء          
بنفسها، ودونما عذاب الكلمات، كانت صابرين قـد اصـفر          
لونها، أصابها هزال، كبرت شفتاها، برز أنفهـا، تكـورت          

الوقـت  ت بها أمها، وهما بمفردهما في الدار و       كبطنها، أمس 
 : صباح، سألتها

 !ـ أنت مالك يا بت؟
 . للوهلة األولى، خافت صابرين، لم ترد

 !!فيش حاجة، يعني حا يكون مالي ـ ما
أمها لم تسترح، ظلت تالحقها بنظرات الشك، إلى أن         
كان يوم، وكانت ستهم تطبخ، في اللحظة التي كان طشـيش           
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ن كـل   التقلية في السمن المحروق يتعالى، قالت لها صـابري        
 : شيء، حكت ما حدث، خطبت أمها على صدرها، صرخت

ـ يا لهوي، وأبوكي، دا أخوكي شنبه في وشه، وأبو          
 !!الغيط يا بت؟

لطمتها على خدها، شدتها من شـعرها، كـادت أن          
 . تدفسها في الفرن

 . ـ شوفي لك أي تصريف، دا الزناتي يموتك
ـ         ا ولكنها في صباح اليوم التالي، ذهبت إليها، أيقظته

من النوم، غسلت بيديها الحانيتين أحزان األمـس، حـدثتها          
   وبدا لصابرين، في   . ا من الحنان األول   بحنان، قد يكون قريب

هذا الصباح، أن أمها قد نسيت حكاية األمس، وأنها لن تخبر           
ا بذلك، وأنها ستحل لها كل شيء، ولكن األيام بعد ذلـك            أحد

 . خيبت أمل صابرين
 المياه، استعاد وعيه كل ما عرفه       والزناتي واقف أمام  

باألمس، قد أدرك بوعيه الخاص وبكلمات قليلة، مبتورة من         
          ا أمه كل ما حدث، ما حدث في إيتاي البارود، الخمسون جنيه

التي قبضها والده، ثار، هاج، ماج، زعق بصوت عال، قالت          
 : أمه
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 . ـ الستر يا ابني دي أختك
هي كـل شـيء     لعن كل شيء، قرر أن يقتلها، أن ين       

بعد أن يعود أبو الغيط من      . بنفسه، ال يمكن لألمور أن تستمر     
الترحيلة، ليلة الدخلة، سيقف الزناتي أمام المندرة الصـغيرة،         
ينتظر كل أهل العزبة أن تخرج المحرمة من الداخل مثقلـة           
بالدماء القانية، يمر الوقت، يمضغ الزناتي االنتظار، يعـانق         

أمام بـاب حجرتهـا فهـو شـقيقها      القلق، عليه هو أن يقف      
بمجرد أن يتسرب الوقت، يدرك الكـل حقيقـة مـا           . الوحيد

حدث، يصبح عبد الستار والزناتي وصابرين حـديث أهـل          
العزبة كلهم لسنوات طوال قادمة، يؤلفون عنها الحكايا، أمـا          

   ا، فإن المحرمة تخرج مثقلة بالـدماء       إن كانت العروس بكر
ألشهاد، يحملها شقيق العروسة    الحمراء، تنشر على رءوس ا    

يغنون، يظهر البشر على الوجوه، يقولـون بصـوت          الذكر،
قولوا ألبوها إن كان جعان يتعشى، وإن كان شـبعان          : " عال

 ". ستر واللي يحبه اتهنى نيفرح ويقوم يتمشى، عرضه ا
في الليالي الطوال، كان ما حدث لصابرين، يشـقي         

ي الفؤاد بالهموم، لكنه في     الزناتي، يثقل نفسه باألحزان، يضن    
            ا كل مرة، لم يكن يدرك ما يجب عليه القيام به، بحث كثيـر
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نه، كم من أوقات طوال     معن صابرين، كانت تخافه، تهرب      
قضاها في الحقل بالليل، يفكر في المصيبة التي حلـت بـه،            
أدرك في كثير من األحوال أن ما حدث لصابرين يمسه هـو            

وأنه هو الـذي استسـلم، نـام         ا أكثر من أمه وأبيه    شخصي ،
 . لصفوت، أسلم نفسه له، هتك عرضه

لـم صـفوت    ! لم، لم، لـم؟   ! لم فعلتها يا صابرين؟   
ا وسـط   صابرين تنام له، يتقلبان مع    ! المنيسي بالذات، ل، م؟   

أكوام التبن، المخزن مظلم، بالدة الظلمـات تتكسـر علـى           
الجدران الطينية، صابرين تعجب بـه، تقـول لـه أشـهى            

ص، ف، و، ت، و،     . كلمات، لم فعلتها يا أختي، يا صابرين      ال
ألم تفكري في عبد    . ألم تفكري في أنا، أنا الزناتي، أخوك      . ت

في العزبة، فـي الحـواري،      . الستار، والدنا في ستهم، أمك    
الجدعان أمام دكان أبو الفتوح في لحظة العصاري، حـديثهم          

   عن أهل العزبة فرد ى الجسر كـل    ا، جماعة الرجال عل   ا فرد
صباح حول الحاج هبة اهللا المنيسي، الشـيخ وحديثـه فـي            
المصلى عن الستر والفضيحة والخير والشـر، المصـاطب         
المستطيلة في لحظة الغروب في دميسنا، غرفتنا الصـغيرة،         
أنا وأنت، في ليالي الشتاء الطويلة، حول النـار التـي كنـا             



 ٢٣٦

تي كنا نسد بهـا     نشعلها للتدفئة، األجولة والمالبس القديمة ال     
المنور الموجود في حجرتنا، قوالب الطوب الطينيـة التـي          
نضعها تحت الباب، في الفراغ بين البـاب وأرض الحجـرة           
حتى تمنع الرطوبة والبرد في آخر الليل، الـم تفكـري يـا             
صابرين في ذلك الصمت الجياش الـذي نستشـعره عنـدما           

هـدير  . نتنفس عن قرب في حجرة نومنا في ليالي الشـتاء         
     ا، لـم فعلتهـا يـا       االنفعال، هسيس الليل العميق، حكايانا مع

 . لم، لم، لم، لم. صابرين
الزناتي اآلن، وهو واقف أمام المياه، والعزبة علـى         
البعد هادئة، يدرك أنه لو مر عليه هذا اليوم دون أن ينفذ ما             

ت حياته معناها، وألغرق نفسه منذ صـباح        دلفق. عزم عليه 
 البعيد، عند الموردة، اغفر لي يا أبي، أعرف         الغد في البحر  

   ا أحبها لحد العشق، ولكن ما دام أنه لـم          أنك تحبها، أنا أيض
        ا من الذي سأقوم    يكن هناك مفر من الذي حدث، فال مفر أيض

به، وكانت الشمس تقترب من كبد السماء، وكان سير الميـاه           
في األرض الشراقي يحدث همهمة خافتـة، هادئـة، جافـة           

إن المبلغ مودع عندها كي يشتروا بـه        : معنى، قالت له أمه   ال
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حتة أرض، في دميسنا، وأنهم سيرحلون إلـى هنـاك، وإن           
 . الرحيل في حد ذاته ال بد وأنه سينسيهم كل شيء

في لحظة الظهيرة، عندما أصبح ظله ال وجود لـه،          
والشمس تتوسط صفحة السماء الصافية، حمل فاسه، ذهـب         

لبقرة، ربطها بجوار مدار الساقية، وضـع       إلى الساقية، فك ا   
 : األكل للبهائم، وقع صوته ينادي على جاره

ـ خلي بالك من البهايم يا بو فتحي، أنا رايح لغايـة            
 . العزبة وجاي على طول

ركب مداسه، كبس الطاقيـة فـوق رأسـه، لـبس           
الصديري على القميص، ذهب إلى العزبة، كان يخيم عليهـا          

ـ       هدوء غريب، هدوء ال      ا طعم له، ولكن الزناتي لم يكن ذاهب
كاتب، توقـف    إلى دارهم، كان في طريقه إلى مكتب الباش       

 :أمام مكتبه
 . ـ سالمو عليكو يا جماعة

 .ـ وعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاته
 : كاتب فرد أكمامه عن آخرها، دخل مكتب الباش

 . كاتب ـ صباح الخير يا حضرة الباش
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، اقترب منه، قال لـه وهـو        الكاتب ال يرد على أحد    
ا بيديه ومالمح وجههيشير موضح : 

كاتب أنـا عـايز شـوية     ـ والنبي يا حضرة الباش    
 . أو زرنيخ. توكسافين

 :رفع الكاتب وجهه إليه
 ـ عايز إيه يا ولد؟

 . ـ عايز شوية توكسافين أو زرنيخ
 !ـ عايزهم ليه؟

 !ـ يعني حا أشربهم
 : ضحك أحدهم

 . ـ يمكن
 : يقال الزنات

 . ـ فيه فيران في الدار
 . ـ فوت العصرية
 . والنبي عايزهم دلوقت. ـ أنا مش فاضي

هذا شيء نـادر    ( كاتب وهو يسب ويلعن      قام الباش 
ا كاتب نادر الحدوث ـ بل ربما يحدث للمرة األولى، فالباش 



 ٢٣٩

سار الزناتي  ). ا ما ألحد عند طلبه للمرة األولى        ما ينجز شيئً  
 . لرطبخلفه، فتح المخزن ا

ـ أيوه يا سيدي، أنت عايز توكسافين، بس عايزين         
 . طبخة ملوخية يا ولد

 . ـ الغيط كله تحت أمرك
دخل المخزن، أحضر زجاجة صغيرة ملوثة، أعطاه       

 . فيها قليل من التوكسافين
 . ـ طيب حط كمان شوية
 . دا يسم بلد، موش فارين

 : خذ الزجاجة، رفع يده إلى جبهتهأ
كاتب ة الباشا يا حضرـ شكر . 

. خرج، الزجاجة في يده، الطريق إلى الحقل طويـل        
كل فضاء السماء األزرق، الفارغ، الشاحب، ينطق، يقول له،         
يطلب منه، أن يكف عن الذي سيقوم به، شعر وهو يقتـرب            
من الحقل والزجاجة في يده، إن حياته قد يبسـت، نضـبت،            

 حياته بال   فقدت بهاءها، ماتت حالوتها، ذبح معناها، أصبحت      
أفق تطل عليه، شعر أن كل شيء، حياته، أفراحه، صابرين،          

 . أرضه، الساقية، كل ما يملك، كل شيء يغوص في الحزن
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وصل إلى الساقية، الزجاجة في يده، حاول أن ينام،         
راح ينظـر إلـى     . أغمض جفنيه، تقلب على مدار السـاقية      

قرص الشمس من خالل أوراق شجرة التـوت التـي ينـام            
ها، تناهى إليه صوت فتاة صغيرة تغني في حقول دميسنا،          تحت
السيد المحترم الحاج   ". وغمرت غيطي بالعرق ما عطاشي      " 

ورعيـت  " هبة اهللا المنيسي، بعد التحية، صوت من تغنـي،          
ا الغناء الحزين يتـنفس أنسـام     " لمحبوبتي هواه ما رعاشي     

 قريـب   حزينة أسيانة، أفكاره يترقرق فيها تعبير أملس ناعم،       
من معنى الموت والحياة، ولكنه أدرك بعد قليل، أنه ال يرى           

 . األشياء رؤية واضحة مثل رؤيته لألمور في هذه اللحظة
بعد العشاء، وهو يدخن السيجارة التي يدخنها طيلـة         

   ا عن العزبـة، أدرك أن األوان لـم         يومه، على الجسر، بعيد
 . يفت بعد

 .  المسلوبالزناتي عبد الستار: االسم بالكامل
 .١٩٤٨: تاريخ ومحل الميالد
 .  مزارع:الوظيفة أو المهنة

 .٧٦٤٨/ رقم البطاقة
 ١٩٦٦/ ٩/ ١٣: تاريخ صدورها



 ٢٤١

 ١٩٦٧/ ٥/ ٢٣: ينتهي العمل بهذه البطاقة يوم
 ١٩٦٠ لسنة ٢٦ا ألحكام القانون رقم صادرة طبقً

  في شأن األحوال     ١٩٦٥ لسنة   ١١المعدل بالقانون   
 . المدنية

 إمضاء :ةـاقـرر البطـمحتوقيع 
 إمضاء :توقيع أمين السجل المدني

لم يتناول فيهـا طعامـه، فأختـه ال         : ( بعد القيلولة 
تخرج، وأمه ال تحضر إلى الحقل، وهو نفسه ال يغرب فـي            

 يكمل ري األرض،    أن قام، كان عليه     ،)الذهاب إلى المنزل    
    ـ       وال بد من عودته مبكر ل، ا، قبل أن ينزل الزناتي إلى الحق

وضع الزجاجة بين فرعين من شجرة التوت، سـد فوهتهـا           
 .  القش، نزل أمام الميهنبعيدا

عبد الستار، في لحظة العصاري من كل يوم، يصحو         
من نومه في المصلى، يصحو على تمتمات الشيخ عبد الفتاح          
وهو يصلي العصر، في الجو طراوة محببة، يفيق عبد الستار          

يبول بالقرب مـن المصـلى،      من نومه، يفرك عينيه، يقوم،      
يتوضأ، يصلي الظهر الذي فاته بسرعة كي ينضم إلى الباقين          

يجلسون في المصلى، يلـف عبـد       . ويصلي العصر جماعة  
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الستار سيجارة رفيعة، يشربها ببطء، تتوه نظراته في زرقـة          
يمر بعد قليل على الدوار، قد يكون الحـاج         . السماء الصافية 

كان أبو الفتـوح، يسـتمع إلـى        هبة اهللا هناك، يذهب إلى د     
يسمع عادة تمثيلية الخامسة والربـع بعـد نشـرة          ( الراديو  

األخبار مباشرة في البرنامج العام، وال يجـرؤ أحـد أمـام            
الدكان، وال حتى أبو الفتوح نفسه على تحويل محطة الراديو،          

 يذهب إلـى الجـرن،     ،)خاصة في األيام األخيرة من الشهر       
يملكه الحاج  هبة اهللا المنيسي،      ( مام  الموجود خلف برج الح   

ويقال في العزبة إن المالك الحقيقي لهذا الجرن هو زوجتـه،           
 ). الحاجة أم صفوت، وليس هو 

لمياه، التـي يشـرب     افي الجرن، بالقرب من طلمبة      
منها أهل العزبة، يلعبون السيجة، يجلسـون فـي جماعـات           

 بعضهم  صغيرة، ينتفون حول األرض المخططة بنظام، يجمع      
نسبة على أنه طوب من     ( ا صغيرة من الطوب األخضر      قطع

ا من الطـوب األحمـر،      ، ويجمع البعض اآلخر قطع    )الطين  
يسمونها الكالب، يبدءون اللعب، والشمس ما زالـت علـى          
األفق، تتكسر أشعتها الباهتة على بحر من الحقول المترامية         

ياء، يفترش  األطراف، يظلون في لعبهم، حتى تتوه معالم األش       



 ٢٤٣

الظالم المسافات البسيطة بينهم، ال ينسى عبد الستار بمجـرد          
أن تغيب الشمس أن يقوم، مهما كانت حالوة اللعب، هزيمة،          

 : أو انتصار كالبه على كالب خصمه، يقول
 . ـ طيب عن إذنكو يا جماعة

 : يردون في صوت واحد
 . تفضل أنتأـ طيب 

و في الطريق   وه: يجري ناحية المكتب، يعاتب كالبه    
لو الكلب الفالني ما اتحرقشـي، ال       : إلى المكتب، يقول لنفسه   

يجد من يرد عليه، عبد الستار بعد ذلك، وطـوال الليـل، ال             
ينسى معارك السيجة، االنتصار والهزيمـة، الكـالب التـي          
حرقت، حتى وهو في أعماق الليل، يتذكر كل شيء، وينتظر          

 . ةفي الوقت نفسه، لحظة العصاري القادم
ن بهتت مالمح الشمس، استطالت ظالل األشياء،       أما  

هبت نسمة الهواء الطرية، أصبحت الظالل متآكلة األطراف،        
أوقف الساقية، فـك    . حائلة اللون، حتى قرر الزناتي أن يعود      

رباط الجاموسة، لبس مالبسه، حمل الزجاجة التـي تحـوي          
التوكسافين بهدوء، ركـب حمـاره، سـحب خلفـه البقـرة            

 أاموسة، تأكد قبل أن يركب حماره من أنه سد المياه، خب          والج
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الناف والطنبوشة داخل الحقل، حاول أن يرى مالمح ظلـه،          
 . أدرك أنها لحظة المساء

صفوت، سي صفوت، صفوت المنيسي، صفوت هبة       
اهللا المنيسي، إنه اآلن يتمشى، في شـوارع اإلسـكندرية، ال           

، في جزء صغير    يفكر في أي شيء، وصابرين، قد يفكر فيها       
من الثانية، قبل أن ينام، أو بعد استيقاظه مباشرة، أو وهو في            
طريقه إلى المدرسة، أو وهو يذاكر، أو وهـو ذاهـب إلـى             
السينما، وفي وسط كل هذا، تعبر صابرين خياله، في سرعة،          

 . كطيف عابر
فكر الزناتي، وهو يحمل الزجاجـة، وينظـر إلـى          

 في صورة العزبـة فـي       األرض، وصابرين، والعزبة، فكر   
لحظات الفراق، تلك اللحظات النادية التي ال تستطيع أن نعبر          
عنها بالكلمات، تظل هكذا، ولسنوات قادمة، فجوات مبتـورة         
داخل شعورنا، نحسها، نعيشها، نعـرف مـذاقها، طعمهـا          

 . الخاص، ولكننا ال نعبر عنها بالكلمات
م عليها  ن يخي كا الزناتي عينيه، نظر إلى العزبة،       عفر

ذلك الهدوء الغريب، الكالح، الرطـب، كـان يعشـش فـي            
نوع من الالمباالة والضجر، في لحظة العصاري،       .. حاراتها
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من كل يوم، لم يكن الزناتي، وهو في طريق عودتـه إلـى             
عبارة فكـر    ( المنزل قد توصل إلى قرار، ولكنه فكر طويالً       

وحاول أن   تعني أن الرجل قد جلس، أو تمشى الهوينا،          طويالً
يقيم عالقة ما بين أهم الموضوعات في ذهنه، ولكـنهم هنـا            
يفشلون في ربط األشياء ببعضها البعض، المسببات بالنتائج،        
الظواهر باألشياء الباطنة، لذا فإنهم ينصرفون، لجـزء مـن          
الثانية إلى أمور أخرى، أما الشيء المؤكـد، فـإن أول مـا             

ـ         ، أن  )رار األخيـر    يخطر على باله يؤخذ عادة على أنه الق
الصور والتراكيب التي تزخر بها عقولهم أشـياء متآكلـة،           

 . باهتة، مسطحة
الزناتي، وهو في طريق عودته اآلن إلى المنزل، ال         
يدري إال حقيقة واحدة، هي أنه ال بد وأن ينفذ ما عزم عليه،             

ل أن يعود والده من المصلى، أو وهو هناك فـي الجـرن             بق
 . كاتب يتسلم البندقية مكتب الباشيلعب السيجة، أو في 

والعزبـة تمـر بلحظـة      . الزناتي يقترب من العزبة   
االستسالم لليل طويل مقبل األسى ريـح تصـفر فـي دار            

حرقت، تركها أهلها، تشاءم الناس منها، بقيت هكذا        . مهجورة
جدرانها التي اسود عاليها، بقايا عيـدان الخشـب         . مهجورة
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لمياه التـي اسـتخدمت فـي       المتآكل من حروقه، مسارات ا    
اإلطفاء، الحزن يد ترفع في ساعة فراق، يبدو ظلهـا علـى            

 شعر نحوه بأجمـل العواطـف،      نا، تودع من    األرض متموج
ولكنه يغيب، يبتعد، يتوه، تفصل بيننا وبينه مسـاحات مـن           
اليأس واإلحباط، في لحظة وجود الحبيب أمامنـا، ال نجـد           

يـون بالـدموع، تتحـرك      الكلمات، تتحرك اليدان، تمتلئ الع    
ولكنا بعد أن يرحل الحبيب، يصـبح ذكـرى    . خلجات الوجه 

تنفجر النفس بالكلمات، تغنـي     . قديمة، مدفونة في حبة القلب    
وال متى الصبر يا شيخ أيـوب،       : " في الحقول، في األفراح   

 ".وال متى الحر يبات مغلوب 
ينزل من فوق الحمـار،     ، الزناتي يصل إلى منزلهم   

ر بمفرده إلى الزريبة، يتوقف أمام مـذوده، فـي          يدخل الحما 
قلب الزناتي يتراكم الحزن فـوق الحـزن فـوق الحـزن،            

مرصوص ا كقوالب الطوب التي كانت سـترص فـي         ا، تمام
المنزل الذي حلموا ببنائه ذات يوم في بلدهم دميسنا، ولكـن           

 . ذلك لم يحدث
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في الزريبة، ربط الحمار، ربط الجاموسة والبقـرة،        
ى مذوده، خرج إلى وسط الدار، تأكـد مـن وجـود            كل عل 

 : الزجاجة معه، نادى
 . ـ فين صابرين يا أمه؟ أنا جبت لها الدواء

أحس أن الكلمات تنزلق من فمه، وتترك في أعمـاق          
ا بالغ المرارة، مثـل     تحت الضرس، بين األسنان، طعم    . الفم

 . طعم حبات الشب البيضاء
 . ـ آهي جوه، دي حتى عيانة

 . ألدهم، واألدهم قتل لي م العيال ولدينأنا ا
 ـ أنت فين يا صابرين؟ 

 . أنا األدهم، واألدهم أجيبه منين
ـ         ا، دخل عليها، جلس جوارها، أهذه هي صابرين حقً

ا عن الجمال القديم، القد الريان، خـدها الـوردي،          نبش بحثً 
الرموش الطويلة، الصدر الناهد، بحث عن أختـه القديمـة،          

نان زائغتا النظرات، شفتان متورمتان، بدت      شعر منكوش، عي  
فـاق مـن    أ. له صابرين ضئيلة صفراء، مسكينة لحد الموت      

 : دهشته
 .. !!ـ إزيك يا صابرين
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لم ترد، امتدت بينهما أنة صامتة، خافتـة، شـبكت          
عيونهما نظرة حيرى تضج بالرجاء، أعـاد قولـه بصـوت           

 : صادق هذه المرة
 ..!!ـ إزيك يا أختي

، بعـد كـل     " ناس لمعناة الكالم يتلوه      منين أجيب " 
وغمـرت  . " شيء، بعد نهاية كل النهايات، سأقتل، أحـرق       

 ". غيطي بالعرق ما عطاشي 
 :سألها

 ـ عندك إيه يا صابرين؟ 
 : قالت بصوت كاألسى المنسال

 سخونية، ريقي ناشفة يا خويا، أنا تعبانة يا         يـ عند 
 . زناتي

فرض نفسـه   األسى يترقرق في الكلمات، شيء ما ي      
في الزوايا واألركان، شيء غير محدود، ولكن الزناتي يدرك         

 :ما هو، قالت أمه
ـ          إـ   ا حنا جبنا لها حبتين كنين من أبو الفتـوح، مع

 . عملوش حاجة
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قرر، للحظة، أن يخرج، يهرب من عينيها الضيقتين،        
ـ          ه امن نظراتها المتوسلة، كلماتها المثقلة بالحزن، وقـف، أت

 : أنينها
  فين الدوا يا خويا؟ـ أمال

الليل يقف اآلن على البعد، بعد قليـل، يجـثم علـى            
 . أنفاس العزبة، فيزيد من إحساس الزناتي باليأس

 .ـ معايا آهه
 : قال ألمه

 . ـ اعملي شوية ليسون وهاتيهم
جلس بجوارها، لم يتكلم، راحت في النوم، صـوت         
تنفسها البطيء، هذيانها، كلماتها المبتـورة، مضـى علـى          
عودتها من إيتاي البارود أسبوعان ولكنها منذ أول األمـس،          

  ا لم يعرفوه من قبل، فشـلت معـه كـل           بدأت تمرض مرض
الوصفات، أدهشهم في اليومين السابقين أن يشاهدوا بأنفسهم        
اإلنسان وهو يتهاوى، يفقد بهاءه، أمه تشعل الوابور، تضـع          

برين يأتي  أنين صا . ال يدري حقيقة ما سيقوم به     . عليه البراد 
حصل على الكثيرات، في حقول الـذرة، وفـي ليـالي           . إليه

الحصاد بالليل، ولكن عندما يحدث هذا ألخته صابرين، حبة         
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أمه تحضـر المشـروب السـاخن،       . القلب، فهذا شيء آخر   
رائحته تذكره بأيام الصيام، تمثل وهو يأخذه منها أشياء جلية          

، أنا الغريق في    إلى نفسه، في الظالم فتح الزجاجة التي معه       
 منها في الكوب الدافئ، أنا الميت الذي        بحار التيه، يضع قليالً   

    ا، يخفي الزجاجة، أنا الغريق     تؤلمه الجراح، يرج الكوب جيد
الذي يخشى البلل، يقترب من صابرين، يا لوداعة الحزن في          
عينيها، األسى على رموشها الطويلـة، يجلـس بجوارهـا،          

 : يمسكها
 .  دا دوا الحكيم واصفه لكـ اشربي يا أخي

تأخذ منه الكوب، دوائي موجود، ليس هذا، أين هو،         
تقرب الزجاجة من فمها، يوم أن قتل األدهم بـالقرب مـن            
التوفيقية، وضعوه على جانب الطريـق الزراعـي، غطـوه          
بورقة جريدة ملونة، وضعوا على الورق قطعة طوب كي ال          

 إال بـاهللا، تقـرب      ال حول وال قوة   : تطيرها الرياح، يقولون  
الزجاجة من فمها، تشمها، صبيحة أن وجدوا الحاج منصور         

 في قرية الضهرية، أنهار العالم في عيـون         أبو الليل مقتوالً  
أهالي الضهرية، تفتت كل الرؤى، ضـاعت كـل األشـياء           

ولكنهم، لم ينتقموا له    ( الثابتة، فقدت نسبتها المعروفة، دفنوه      
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نيها، هذا كالمنا يا حضـرة      صابرين تغمض عي  ). حتى اآلن 
ندفع ما علينا، نقبض مـا      . العمدة، في آخر كل عام نحاسب     

مكانه قطعـة أرض    . لنا، بيتنا هناك، في دميسنا، لم يبن بعد       
خربة، يبول فيها العائدون إلى منازلهم بعد السهر الطويـل،          
ينعق فيها البوم، تعشش الغربان، تدلق فيها مياه االسـتحمام          

 .  صباح، صابرين تشربفي الصباح، كل
 . اشربي يا أختي دا دوا الحكيم واصفه لك

يا زناتي يا خويا، وهي تشرب، يا با، يا با، ليه يـا             
دا أبو الغيط ما عملهاش قال لها الدكتور        . وهي تشرب . أمه

           ا يـا   إن شاء اهللا بالشفا يا ست الكل، وهي تشـرب، أخيـر
 فـي الخـارج،   ا يا ست الكل، الليل اآلن يهبط      صابرين أخير

السأم يتسلل في العتمة إلى كل األشياء، الشمس تغرب، تتوه،          
تضيع، تغرق في مياه الترعة الساكنة، يا ما أنت صغير حلو           

العائدون من حقولهم يغنون اآلن،     . وهي تشرب ". يا عريس   
يصفقون، يحلمون بالنوم واألكل والشاي والجوزة والمعسـل        

 . والحجرات الدافئة
 . س يا بنتين حاسكاقلبي 
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دا  كان مكتوب علي يا أمه، توكلي مين يا صابرين،           
زوجتك ابنتي ومولكتي على سنته وعلى الصـداق المسـمى          

    ا ومـؤخره، أدرك الزنـاتي      بيننا وقدره مقدمه عشرون جنيه
بشاعة ما يقوم به عندما تصور أنه لن يرى صـابرين بعـد             

 شمم وهو  ا، لن يسمع ضحكتها الموشاة بالسرور، لن ي       ذلك أبد
نائم ساعة الفجر، رائحة مالبسها الجديدة، لن تقدم له الطعام،          
لن تذهب إلى الحفل ساعة الظهيرة، لن تذهب إلى السوق يوم           
السبت، أدار وجهه، صمت، وهي تشـرب، قرصـتك فـي           

يا لطيف يا رحمن عقبال البكاري      . ركبتك ألحقك في جمعتك   
 العـالم،   قال لها صفوت أنت أعظم واحدة فـي       . يا صابرين 

 ."وهبت عمري لألمل وال جاشي      . " كانت تغني في الحقول   
أخذها الحاج هبة اهللا إلى السراي، أنا طالب القرب منك يـا            
شيخ الغفر في صابرين، أمها تدفعها إلى الداخل يا بنت دخلي           

يحمر وجههـا تنسـال حبـات       . الشاي للضيوف في المندرة   
وفة تدفعها تقـول    يا أمه أنا مكس   : العرق على وجهها األحمر   

 !!يا بنت بالش الكالم ده بقى أنتي مكسوفة: لها
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يجلس أمامها الزناتي، يمضغ ألمه، يتجرع حزنـه،        
يغوص، يغوص، يتسرب الظالم، يفترش أركـان الحجـرة،         

 . ظالم هذه الليلة شائه الخلقة، سميك، وهي تشرب
 . ـ دا طعمه شين خالص يا خويا

نـه، احترفـت    ناعسة لم تنتظر أيوب، لم تبحـث ع       
الدعارة، عاشت في منزل مهجور، مكان متهدم، مثل المكان         
الذي ورثه عبد الستار، ولم يستطع بناءه حتى اآلن، ناعسـة           

 . تمرغت بين الرجال، شربت من كل األواني
شعرت صابرين وهي تشرب بالحنين للحقول البعيدة،       

لـة  للكلمات التي كانت تغنيها، لقطع الطالل المتناثرة، المتآك       
األطراف ساعة الظهيرة، لسعال أبو الغيط يشق صدره فـي          
أعماق الليل، ليوم السبت من كل أسـبوع، لألتـوبيس فـي            

لذرات الغبار، لنتف الضباب التي تغلف األشياء في        . الصباح
لحظة الشروق، لظالل الغسق تتسلل وسـط الـدار، وهـي           

   ا، عندما عاد حسن، شاهدها مـن       تشرب، نعيمة حملت سفاح
د تداعب أحدهم، تمنحه كل شيء، قتل حسن نفسه، شرب          بعي

دمه، مضغ لحمه، أكل عظامه، ليلة الحنة، ليلة الحب، ليلـة           
مثقلة بالوعود، باألماني العذاب، في ليلة الدخلة والعـريس،         
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ألف مرة، وهي تشرب، والعروسة ألف مـرة، والمـداعي،          
ـ         ن أجاويد دميسنا، مركز إيتاي البارود، محافظة البحيرة، م

أهل وادي النيل، أهل مصر العظيمة، إحنا أهل دميسنا، هذه          
فلوسنا، تنقط بالورق األخضر، الفرح، الفرح، البلد، البلـد،         
كل البالد على امتداد وادي النيل، كـل العـزب والنجـوع            
والكفور والبالد في مصر الحرة، مصر الحرة، وهي تشرب،         

ة، ست الحسن   وأنا وأنت، وأنا وأنت، على اهللا، دقي يا مزيك        
والجمال، شاخت، هرمت، أبيض شـعرها، امـتأل وجههـا          
باألخاديد، نضبت بشرتها، مضغت الوهم، تعاطت الجنـون،        

ـ  . ولكن، الشاطر حسن لم يحضـر      ، ي، ت، ش، ر،     ـو، ه
 . ب

عقب أن أتمت الشرب، ناولـت الكـوب للزنـاتي،          
 : مسحت شفتيها بظاهر يدها

 . الحمد هللا
 .  أختيـ بالشفا إن شاء اهللا يا

نامت، غطاها ببطانية، أسبلت جفنيهـا، لـم يطـق          
ظالم هـذه   . الزناتي البقاء، حمل الزناتي الكوب معه، خرج      

الليلة ظالم غير عادي، سار في حواري العزبة، مـر علـى       
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دكان أبو الفتوح، لم يلق على أحد تحية المساء، شاهد والـده            
 . على رأس الجسر

ب الظالم من   سار بين الحقول، تحسس الصمت، داع     
حوله هبت عليه نسمة هواء، فأكدت في أنفه رائحـة الليـل،            
معنى السكون، طعم الصمت، غاص في أصوات الصمت من         

 . حوله، نقيق الضفادع، زقزقة الصراصير، أنين السواقي
 : ا، خدشه الصمتا حادسمع صوتً

 ـ يا لهوي يا نا، الحقوني يا خلق هوه
وقف فـي مكانـه،     صابرين ماتت، استدار الزناتي،     

نظر إلى العزبة، تكاثفت الظلمة من حوله، انسـالت حبـات           
عرق باردة على جبهته، أصوات أقدام تجري هنا وهنـاك،          
األشجار الليلة كأنها األشباح، مجرى القناة بجواره يلمع فـي          

ا، فكـر الزنـاتي عنـد سـماعه         ا ملتوي ا شريطً الظالم مكونً 
د نفسه يعود إلـى     صوات أن يهرب، أن يجري ولكنه وج      األ

العزبة، يقترب منها، تزداد األصوات حدة، وكانت السـماء         
 . مساحة من السواد والصمت

كـان بـاب    . وصل إلى العزبة، سار في الحـواري      
 ا، عدد كبير من الداخلين والخارجين، كلمـات        منزلهم مفتوح
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حزينة، يضربون أكفهم في استسالم، أسند الزناتي رأسه إلى         
لمنزلهم، جلس القرفصاء، وضع رأسـه بـين        الدار المقابلة   

فخذيه، دارى أذنيه وجبهته بيديه، صـوت ارتطـام األقـدام       
باألرض، أمه تحكي اللحظات األخيرة من حيـاة صـابرين،          
تقول كلمات حزينة من خالل الدموع، مصمصـة الشـفاه،          
البسملة، الحوقلة، التشهد، الصالة على رسول اهللا، يطلبـون         

 . غفرانلصابرين الرحمة، ال
وكل شيء في نفس الزناتي يتداخل، يضيع، والليـل         
من فوق العزبة سقف من العتمة، جدار سميك من الصـمت،           

في . والصوات، والكلمات والبكاء، والحزن، ال يدري الزناتي      
نهاية األمر، ما يحدث حوله، وصابرين بالداخل في المندرة،         

 هـرم   مسبلة العينين، صفراء، باردة، والليل حزين، حـزن       
عجوز، والنجوم منطفئة، والقمر مبتور الوجه، والزناتي كما        
هو في جلسته أمام باب الدار، ال حول وال قوة إال باهللا، إنـا              

 . هللا وإنا إليه راجعون
* * * 
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 مشهد ختامي
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 مشهد ختامي

 : بداية المشهد
عزبة الحاج هبة اهللا المنيسي، اآلن، يسيطر عليهـا         

ص، الهادئ، سالم تلك اللحظات التي ال طعم        ذلك السالم الخا  
لها البتة، اللحظات الخريفية الشاحبة، التي تمتد بين آخر أيام          
الصيف وتباشير الشتاء من كل عـام، السـأم يتسـلل إلـى             
البيوت، من المناور، المساحات الفراغية في أسطح البيوت،        

ينداح الضجر، الالمباالة، الحـزن، حتـى     . األبواب المواربة 
 . قبل أن يهبط الليل

الناس هنا صبورون، وهذا الصبر نوع من الخضوع        
للناس، وللعالم الخارجي، ولألشياء، هذا الصبر قريـب مـن          

 . الكسل، واإلغراق في األحالم، واالنتظار بال نشاط
وعندما يحدث بغتة، فإنه يعمل ضد هـذا الحـادث          

، بدون تمييز وال تناسب، إن الرجل يجلس، يحاول أن يفكـر          
وأول ما يطرأ على ذهنه، يفعله دونما تقدير لقيمة أو ضخامة           

 . ما سيقوم به
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بعـد أن كانـت     ). بعد هذا الحـادث     ( العزبة اآلن   
تفيق، تضحك،  . تتثاءب على الجسر الطويل، والحقول البعيدة     

    ا، تحدث أشـياء كثيـرة      ا بطيئً تبتسم، تبكي، تجر الحياة جر
ارجي، دون أن تهزهـا     ولكنها تتكسر على جدار العزبة الخ     

        من األعماق، دون أن تحفر في نفوس الرجال أخدود ا، ا جديد
ا طارًئشعورا، إحساساا بكر . 

في أيام المحنة، سار كل شيء كما كان، دكان أبـو           
 :الفتوح كما هو، ضلفة الباب مفتوحة

هات بتعريفة عسل أسود، باكو شـاي، ربـع كيلـو           
 . ع الحساب. سكر

لقطـع الفضـية الالمعـة، األوراق       تنتقل النقـود، ا   
الخضراء ذات الرائحة المحببة، المبتلة بقطع الدسم والسـمن         
وبالجاز، المتآكلة األطراف، الباهتة المعالم، تنتقل من يد إلى         

ولـو  . أخرى، لكنها ال تستطيع أن تبقى في اليـد الواحـدة          
للحظة، حتى تنتقل إليها سخونة هذه اليد، تجـري بسـرعة           

ا من طريقة سير الحياة هنا، فالحياة       لنقيض تمام سريعة على ا  
تتسرب هادئة، ال مبالية، حتى دون أن يدري أحد كيف يـتم            

 . ذلك
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الشيخ عبد الفتاح يصلي بالناس، يتحدث عن الجنـة         
 . والنار، والثواب والعقاب

ـ اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع          
 . األبرار

نيسي، يخرج في الصباح، يجلـس      الحاج هبة اهللا الم   
على الجسر، الفتاة عندما تخرج حاملة معها صينية الشاي ال          

يا با عبد الستار، تنادي أحد الواقفين، فعبد الستار عادة          : تقول
ال يكون مع الواقفين، ولكن من المؤكد أن الجميع قد تحاشى           
ذكر الموضوع، موضوع صـابرين أمـا الحـاج هبـة اهللا            

ا الموضوع أمكنة خاصة ال ينـاقش إال فيهـا،          المنيسي، فلهذ 
ناقشه األصهار واألقارب في بيوتهم، في الحجرات الدافئـة،         
وحول رشفات الشاي، ومن خالل دخان الجوزة، حول مناقد         

        ا في الفراش،   النار، همست به كل امرأة إلى زوجها وهما مع
وعيناها مثقلتان بالرغبة، مفروشتان بالحنين، يدغدغ جسدها       

ء ما يشدها للرجل، يفنيها في لحظة نادرة، رائعة، تعـد           شي
ا من األسرار، ال يعلن عنهـا فـي الصـباح إال ميـاه              سر

االستحمام، أو بشرة ناعمة، أو شعر مبلول، أو ندبة حمـراء           
في الخد األملس الناعم، نـوقش موضـوع صـابرين بـين            
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الجدعان، من خالل كلمات الراديو، أمام دكان أبو الفتوح في          
اعة العصاري، بين الرجال فـي لحظـة الكسـل علـى            س

المصاطب ساعة الغروب، بين السناء وهن في الطريق إلـى          
الترعة في الصباح الباكر، حكاه األنفار في لحظة القيلولة في          

 . مساحات الظل الصغيرة
والناس هنا ال يحكون ما حدث، ال يقصـونه فقـط،           

ـ      وإنما يقولونه مقرونً   ه، يعجبـون   ا بـالحكم األخالقـي علي
 . باألبطال، يصدرون األحكام على المخطئين

صبيحة أن ماتت صـابرين، أحـس كـل فـرد أن            
  ا بشكل مباشر، ذهب سي عبد الحالق       المصيبة تمسه شخصي

إلى دميسنا ومنها إلى نكال العنب، عاد بعد الظهـر بقليـل،            
      ا في الحصول عليـه،     ومعه تصريح دفن، أقسم أنه تعب جد

ه ومعارفه، لما حصل عليه بهذه السـرعة،        وأنه لوال عالقات  
ذهب الكالف إلى دميسنا، أحضر من هناك امـرأة، تقـول           

   ا بالوالدة وبتجميل الفتيـات فـي       تغسيل الموتى، وتقوم أيض
ااألفراح، امرأة متوسطة العمر، وتلبس السواد دائم . 

ذهب إلى دميسنا أربعة شبان، مـن مسـجد سـيدي           
لبعد، بـين األشـجار، بـدأ    مسعود أحضروا النعش، وعلى ا    
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   ا نحو العزبة، وضعوه في الحارة      النعش يتحرك بسرعة قادم
أمام باب منزل عبد الستار، سافر أحدهم إلى إيتاي البـارود           
كي يحضر الميكروفون، ذهب آخر إلى تكال العنب، ومـن          

البقية في حياتكم، توفيت    : ا إلى أبي الغيط   هناك أرسل تلغرافً  
 . صابرين اليوم

باح يوم الوفاة، امتأل وسط الـدار والمنـدرة         في ص 
بيـد أن كـل     ( بالنسوة، كلهن يلبسن السواد، يبكين، يصوتن       

أما في الحارة، فلقد    ). واحدة تبكي على أعزائها الذين ماتوا       
طب، يلبسون مالبسـهم النظيفـة،      اجلس الرجال، على المص   

الصمت يخيم على الجميع، يلقون سجائرهم الرفيعـة، مـن          
 . انهم الصدئةعلب دخ

 !!ـ شد حيلك يا عبد الستار، أمال الزناتي يعمل إيه
فجأة، أصبحت عزبة الحاج هبة اهللا المنيسي مهمـة،         
حضر الضابط، الشرطة، المخبرون، انتشروا في حواريهـا        
يدخنون المعسل ويشربون الشاي ويتسقطون األخبـار مـن         

 أهل  الناس، خرج أهل العزبة من دائرة المكرور العادي، بدا        
العزبة يدركون أن هناك في العالم المحيط بهم أشياء كانـت           
عالقاتهم بها مقطوعة، بدءوا بعد قتل صابرين، يدخلون فـي          
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عالقات جديدة مع واقعهم اليومي، بل لقـد تطـورت إلـى            
شملت نظرتهم إلى   . ليهإمستوى لم يكن أحد يتصور وصولها       

نفسهم هـم   األرض، والعزبة، والحاج هبة اهللا، موقفهم من أ       
كبشر، كأفراد، يجمع بينهم وبين الحاج أنهم بشر، آدميـون،          
حددت موقفهم من الحياة والموت، األماني المرجوة، الزراعة        

 . مناصفة، االتحاد االشتراكي، العمدة، مصر، الحرب
وعندما كان يلتقي اثنان من العزبة، يقـول أحـدهم          

 : لآلخر
 ـ سالمو عليكو
 :يرد عليه اآلخر

 . م السالم ورحمة اهللا وبركاتهـ وعليك
بيد أنهم، بين السالمين، أو بعد ذلك، ال ينصرف كل          
منهم إلى حاله، يقفون، يتداولون الرأي، يناقشون كل شـيء،          
يجمعون شمل األفكار المبعثرة، يفكرون، ال ينصـرف كـل          

ال وقد بدأ يشعر بشيء ما جديد يغزو        إمنهم إلى حال سبيله،     
عتري نفسه، نشوة غير عاديـة يحـس        تفكيره، مذاق منفرد ي   
 . هديرها، في أعماقه

 . وكانت تلك بداية كل البدايات



 ٢٦٤

 :عبد الستار
فجأة، أحس عبد الستار، في هذه األيام أنه يمـوت،          

    ا من إحساسه بالشـيخوخة، وال      وذلك اإلحساس لم يكن ناتج
لرؤيته للشعيرات البيضاء في رأسه، كلما جلس أمام المزين         

 الصغيرة، كي يرى نفسه فيها، وال لضـمور         وأعطاه مرآته 
       ا، بـدأ عبـد     جسمه، وال التساع جلبابه عليه كلما لبسه، أبد

الستار يحس بأنه يموت، لمجرد شعوره الغامض بأن هنـاك          
ا، نبت فجأة دون أن يدري، فوجئ بوجود ابن له، شـيء            شيًئ

يبلغ حد الروعة، ابن مختلف عنه، مغاير له، صورة جديـدة           
 هكذا، معه في نفس المنزل، فعل ابنه كـل مـا            منه، وجدت 

عجز هو عنه في حياته، وهكذا أحدث هذا االبن فـي حيـاة             
أبيه، دونما أية مقدمات، دونما آالم المخاض، وال إرهاصات         
الوالدة، أحدث فجوة واسعة بين عبد الستار وحياتـه، ابنـه           
الزناتي، الزناتي عبد الستار، الزنـاتي بوجـوده، بحياتـه،          

 . ه المتكاملبجسم
شيء آخر أكد ذلك لعبد الستار، إنه كان خالل سهر          
الليل، عندما كانت تنسال على جسد الليل أحزانـه الناعمـة،           
كان يتصور أنه وجد هكذا، كي يسهر على جسدها المسجى،          



 ٢٦٥

صابرين، صابرين المدفونة، في المقابر البعيدة، جزء عزيز        
 . يسناغال، تركه خلفه، في الناحية األخرى من دم

       ا أمام  بعد وفاة المرحومة، بشهر كان عبد الستار مار
دكان أبو الفتوح، وكانت السماء خالية، مثقلة بصفاء شـاحب          

إن حجم الهزيمـة التـي      : " هو، سمع، وكان صوت الراديو    
مضـغ عبـد السـتار      ". منيت بها قواتنا المسلحة في سيناء       

إحساس ا فاتر  لم تسخن بعد، التي    ا، كالمياه التي    ا بالهوان، تمام
كانت تعدها له زوجته، وهي شبه عارية، في ليالي الشـتاء           

 . ا حقيقيالطويلة، أيام أن كان رجالً
فكر عبد الستار، بعد الدفن والتحقيق، في أن يرحـل          
عن العزبة، ولكن األوان كان قد فات، كانت تربطه بعزبـة           

أن الحاج هبة اهللا المنيسي عالقة ودودة، وما كان رضـاؤه           
يقبض ثمن بكارة صابرين، أحب الناس إليه، إال رغبة منـه           
في المحافظة على حياته في العزبة، ذلك أنه في هذه المرحلة           

 عـن أن    من عمره، لم يكن يريد أن يغامر من جديد، فضالً         
الحاج هبة اهللا المنيسي كان بالنسبة إليه أكثر مـن صـاحب            

     عزبة، أو ولي نعمة كان أب حتى بعد أن عاد     ا غير أنه  ا كبير ،
بعد إجراء العملية لصابرين، كانت هنـاك       : من إيتاي البارود  
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منطقة مشوشة من تفكيره، مساحة من الغربة القاسـية فـي           
أعماق نفسه، وكان يحاول، في كل مساء، لحظـة اسـتالمه           
البندقية، أن يجعل من ليلته رحلـة نحـو اليقـين، اإليمـان             

ا ال  إيتاي البارود، كان شـيئً    المفقود، االقتناع بأن ما فعله في       
يمس كرامة اإلنسان، ولكن من المؤكد أنه لـم يصـل إلـى             
راحته المفقودة، راحة القلب الحزين بالوصـول علـى بـر           

    ـ  األمان، وظل عبد الستار غريب ا، إلـى أن ماتـت،      ا، حزينً
افأدرك أنه انتهى تمام . 

أصبح يشعر كل صباح، وهو ينظر إلى ظالل وجهه         
 مياه الترعة التي يغسل فيها وجهه، بأن شاربه         خالل تموجات 

قد تساقطت شعيراته، وبأن ذقنه ال تنبت بانتظام فـي هـذه            
 . األيام

  وما كان داعر     ا، وما انقطع عن الصالة يوم  ا ا واحـد
من عمره، وال أهمل الحالل والحرام، وال استشعر في لحظة          

العقـاب،  واحدة من العمر االستهانة بالجنة والنار، والثواب و       
ا، ولكـن    حقيقي ، رجالً ولكنه رغم كل هذا باعها، كان رجالً      

العمر يتحول إلى هباء، تنسال األحـالم العـذاب، األمـاني           
 . الرائعة، ويتحول عبد الستار إلى شخص ال يحترم نفسه
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ما تحقق له حلمه الغامض، في الرحيل عن العزبـة،        
       الحاج هبـة   ا من   أو عن دميسنا، غداة أن تسلم الخمسين جنيه

ولو حتى قـراطين    " اهللا، قرر أن يشتري بها قطعة األرض،        
، يرحل إليها، يبني على رأس قطعة األرض، سـاقية،          "بس  
صغير، حيث يعيـد جمـع       ا، شجرة جميز يانعة، منزالً    دوار 

األشالء الباقية، يبعث حياته، يعيش آخر أيام عمره، يحلـم،          
  ليالي مثقلة بالوعود   ا مبللة بالحنين، يعيش   يتمنى، يقضي أيام  .

بعد أن تكشف له من خالل التحقيق ما كان يجهلـه، رمـى             
البندقية، لم يسهر الليل، لم يذهب إلى الحقل بالنهار، أصـبح           

ا حتى عن نفسه، وكل هذا أكد حقيقتين، األولى أنه مـا            غريب
ا مثل حبه لصابرين، الثانية أنه مات، بالفعل ماتأحب أحد . 

 : صفوت
 في لحظة من لحظات حياته، لم يكـن         الًما كان رج  

ـ          ا، آذن  ا شـيطاني  ابن أبيه، وال حتى ابن أمه، ولكنه كان نبتً
 بعد سفره، نسى صابرين، لم يعد يذكر  ،هبقدوم المغيب ألسرت  

مسـاتها،  همنها سوى لحظة النشوة الغامضة، ذرات التـبن،         
كلماتها، ولكن كل هـذا تكسـر علـى جـدار اإلسـكندرية             



 ٢٦٨

سيانة، كان يحن إلـى جسـد     ليالي الخريف األ  الخارجي، في   
صابرين، ما زال يذكر أنه لم يدفعه إليها سوى أزمته التـي            

 . أوصلته إلى طريق مسدود، عاد من اإلسكندرية
       ا يرجى التنبيه على صفوت المنيسي بالحضور فـور

.. ، بخصـوص  ٦٧/ ٠٠لسماع أقواله فـي القضـية رقـم         
 . ، بعد سماع أقوالهولألهمية القصوى، نأمل عدم التأخير

أخبرت أمي بما حدث، قلت لها كل       . بقى في العزبة  
شيء، طلبت مني أن أسافر، قالت لي أنها ستسوي كل شيء،           
يخرج صفوت من سريره الذي غدا كالقبر، يلـبس وجهـه           
القديم، الذي يشبه القناع، يخرج، يضغط على ساقيه، يحـبس          

 لم يمت بعد،    نبضات قلبه، يشد شعره، يؤلم نفسه، يدرك أنه       
ا يعيش، يتنفسوأنه أيض . 

صفوت، يصحو كل صباح، على يوم فارغ المعنى،        
مبتور الوجه، شائه الخلقة، مر المـذاق، يرتـدي مالبسـه،           
يخرج، يحس بنفسـه، بأعماقـه، فارغـة، تافهـة، كأنهـا            

 .  الصحراء
 يفتح صفوت جريدته الصباحية
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حبت انس: "  تتكسر نظراته على الصفحة أمامه، يقرأ     
قواتنا المسلحة إلى الضفة الغربية للقناة في محاولة للتجميـع          

، يحس صفوت المنيسي، بسـبب موقفـه هـذا،          "والتركيز  
وصابرين، والتحقيق، والرسوب في كل عام، بغصـة فـي          
حلقه، بهوان يتمدد تحت أسنانه، بحزن ينتشر فـي صـدره،           

ـ           ه، يتغير لون النهار أمام عينيه، تموت صورة العالم في نفس
يتشوه طعم المرارة في اللعاب السائل في فمه، ال يستطيع أن           
يواصل في نهاية األمر حياته، يجرها خلفه ما نسـي إلهـام            
لحظة واحدة، لم تكن عنده أية نية في أن يصـيب صـابرين     
بأي ضرر عندما أخذها إلى مخزن التبن، إن ما كان لم يكن            

 فـي نفسـه، أو      ا لرغبـة  ا لذاته أو لرجولته، أو إشباع     تحقيقً
ـ   على شيء حرم منه، كان ما حدث انتقام        حصوالً ا ا، انتقام

 .من أشياء محددة، محفورة في أعمق األعماق
منذ أن عاد من اإلسكندرية، ما إن يمعن النظر فـي           
شحوب الغروب، فتوره، موت النهار البطيء، تغيـر لـون          

ا على صابرين، فـي فـراغ       العالم، حتى يمتلئ مرارة وأسفً    
 للشك، أن فـي     حيث تأكد له هنا، بما ال يدع مجاالً       ( بة  العز

 دقيقـة، وفـي     ٦٠ ساعة كاملة، وأن في السـاعة        ٢٤اليوم  
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الدقيقة ستين ثانية، وأن ساعته بطيئـة، وأنـه فـي الثانيـة             
الواحدة، يمكنه أن يلقي تحية المساء على أحد المـارين، وأن      

من ذرات  ، وينظر ناحية السماء، وينفض حذاءه       يتمشى قليالً 
ا يفكر في أمور عادية تافهة التراب العالقة به، وأيض .( 

تذكر إلهام، صحا من نومه فـي لحظـة الفجريـة،           
وكانت النجمة أم ديل تقف فوق العزبة، كتـب إلـى إلهـام،             
والليل ساكن سكون الموت، رسالة مبللـة بالـدموع، كتبهـا       

تالي بذوب نفسه، خفق فؤاده، حرورة دمه، ولكنه في اليوم ال         
وفي كل ليلة، في منتصف لياليـه       . لم يرسلها، مزقها، وكسل   

السود، يسود الصفحات، أحبك يا إلهام، أعبدك، في الصباح،         
يصحو على قسوة الواقع، يدخل معـه فـي عالقـة شـديدة             

ما : س: الغرابة، عالقة يحكمها القهر والحزن، سأله المحقق      
 ماليـة،   عملك، دفع له والـده كفالـة      . اسمك، سنك، عنوانك  

أرسل معه أشهر محام محافظة البحيرة، اسمي صفوت هبـة          
يـا  " لم أحب سوى إلهـام،      ... اهللا المنيسي، طالب، عمري   

ا ألسرته، ولكنه في    ا جديد ، بالتأكيد، لم يكن شيئً    "دوب الحب   
ا بالنسبة ألسـرته،    اللحظة التي تأكد له فيها أنه لن يكون شيئً        
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أي شيء آخـر، سـوى      لم يستطع في نفس الوقت أن يكون        
 .. ذلك

 :صابرين
 . لم تكن سوى نفسها
   ما أخذت منه مليم ا، ما طمعت فيه، لم تأخـذ       ا واحد

يذكرها به كلمـا     منه سوى منديل أبيض، مثقل بعطر فواح،      
أخرجته من سحارتها كي تشم رائحته، وتضمه للقلـب، مـا           
تصورت ولو للحظة واحدة أنها من الممكن أن تتزوجه، كان          

ا لهـا   أمانً" رغم أنها لم تشعر به قط       .  من أبي الغيط   زواجها
 ." 

 . ـ ضل راجل وال ضل حيطه
لم تنبثق الرغبة في السقوط من أعماقها، بـل هـي           
حائرة، ال تدري كيف تم هذا، لقد تصورت، بعد أن تم كـل             
شيء، أن الذنب ليس ذنبها، وأنها مظلومة، ولكن ذلك اليقين          

حظات نادرة، لحظات مواجهـة     ، ففي ل  لم يستمر معها طويالً   
 ا ما شدت شعرها، لطمت خدودها، تمرغت فـي         الذات، كثير
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الوحل بين أقراص الجلة، العنة نفسها، ولكنهـا لـم تلعـن            
 .صفوت المنيسي مرة واحدة

 . ـ دا مكتوبي يا أمه، أعمل إيه
 . يرحمها اهللا

 . ـ يبشبش الطوبة اللي تحت راسها
 عواطفها لدرجة   صابرين فتاة صغيرة، حلوة، فاضت    

األلم، فتاة، أنثى، بكل قطعة من لحمها الطري، بكل قطـرة           
        ا، تجلـدت،   من دمها الحار الدافئ، لقد ناضلت نفسها كثيـر

وظلت تناضل وتقاوم، رغم ارتضائها السقوط، كانت تـذوب         
ا إليه، صفوت المنيسي، وفي نفس الوقت، كادت تمـوت          شوقً

 :إليهمن الخوف الذي يالحقها كظلها، ضرعت 
 أنت عايز تعمل إيه؟ 

 : توسلت، قالت بكلمات باكية
 . ـ حرام عليك، يستر عرضك، ابعد عني، أنا غلبانة

ضرعت إليه أن يصونها، أال يلوث شـرفها، أنهـا          
تدرك أنها عاجزة حتى عن حماية نفسها، ما وقع قد وقـع،             
كان صفوت أقوى منها، تم كـل شـيء، أمـر كـالموت،             

م ما حدث، ما أحبت سواه، بعد لقـاء         كالقضاء، كالقدر، ورغ  
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المخزن، تحول عنها، نبشت في عينيه، بـين شـفتيه، فـي            
ـ         مالمح وجهه،  ا بحثت عن الغرام القديم، ولكنه غـدا شخص

 .آخر، كانت تلمع حرارة فؤادها في عينيها
نه إن لم يكن صـفوت المنيسـي،        إال يمكن أن يقال     

 هذا قط، فلقـد     لكان سواه من شباب العزبة، ال يمكن أن يقال        
كان صفوت المنيسي، صفوت دون سـواه، هـو قضـاءها           
المحتوم، ليست صابرين ضحية لظروف خاصة، ماديـة أو         
اجتماعية، كما أنها ليست ساقطة، ذلك أنهـا حتـى قبـل أن       

كانت ذاهلة عن نفسها، عن تصور      . تذهب إلى إيتاي البارود   
 . لحظة التسليم والرضوخ في مخزن التبن

رحمها اهللا، ذهبت، كلمـة تائهـة فـي    مرة أخرى، ي  
 . ضمير الغيب

 :أبو الغيط
عندما عاد من جناكليس، ذهب من فوره إلى منـزل          
عبد الستار، وقف على بعد واضح، كما يفعل الغرباء، صفق          

 :بيديه
 .ـ يا للي هنا



 ٢٧٤

، برزت ستهم من الداخل، وكـان الوقـت أصـيالً         
ت تحـدق   فوجئت بأبي الغيط، للحظة، ربما أقل من ذلك، ظل        

فيه غير مصدقة أن أبا الغيط قد وصل من جنـاكليس، لـم             
تدرك ما يجب القيام به في مثل هذه الظروف، اقترب منها،           
فجأة، ال يدري كيف تم ذلك ارتمت ستهم في أحضانه، بكت،           

 :قالت من خالل دموع مالحة الطعم
 . ـ صابرين ماتت يا أبو الغيط

ليل، خرج أبو   ماتت، مدفونة هناك، في التراب، بعد ق      
ا، ذهب إلى دميسنا، في طريقـه، وهـو         ، شارد الغيط، ذاهالً 

على الجسر، وقف قبالة سراي الحاج هبة اهللا المنيسي، وضع          
يده خلف ظهره، تراجع إلى الخلف ثالث خطوات، أصـبح          
على شاطئ الترعة، ظالله تتماوج في المياه، تطول، تقصر،         

 :تنثني في ليونة، صاح بأعلى صوته
 . و يوم يا عيلة المنيسيـ لك

 : تجمع الناس حوله
 . ـ فيه إيه يا أبو الغيط

 :صاح أبو الغيط
 .ـ أنا يومكم األسود يا عيلة المنيسي



 ٢٧٥

         ا، عندما عاد من دميسنا، ما زال الكل يذكر هذا جيد
كان قد أصابه شيء ما، مس، هلوسة، قال للناس، على رأس           

أباه فـي جنـاكليس،     الجسر وأمام دكان أبو الفتوح، أنه قابل        
: قـال . تعرف عليه، هتف من أعماق القلب المجروح، أهال       

 . إنه جلس مع سامح أفندي المنيسي
 . ـ انتو مش فاكرينه والال إيه

ا على مملكـة    قال لهم، أن سامح المنيسي أصبح ملكً      
جاللة الملك دياوتللو العظـيم،     : واسعة األرجاء، اسمه هنالك   
    ا، أن صابرين، زوجته على سنة      سامح بك المنيسي، قال أيض

اهللا ورسوله والمؤمنين، والمكتوب كتابه عليها منذ سـنوات،         
حملت منه هو، طار إليها ذات ليلة قمرية رائعة، ضـاجعها           
فوق السطوح، دهش من كل ما يقال عنها، قال إنها هنـاك،            
عند والده، وأنه أنجب منها في ليلة الوصال، وريث العـرش           

وكـان قـد    ( ندما مثل أمام وكيل النيابة      ع. لمملكة المنيسي 
، )أرسل في طلبه لسماع أقواله في قضية مقتـل صـابرين            

أنا أبو الغـيط المنيسـي، أن       . اسمك، سنك، عملك، عنوانك   
جاللة الملك المعظم، سـامح المنيسـي، صـاحب العزبـة،           
زوجتي صابرين، حملتها معـي وطـرت إلـى جنـاكليس،           
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، دياوتللو العظيم، يرسـل     جناب الملك . صابرين تسلم عليكم  
 الحقول، المزارع، على مـدارات  يلكم، إلى أهالي دميسنا، ف   

كاتب، أمام   السواقي، على الجسر العريض، في مكتب الباش      
التندة، في المصلى، أمام دكان أبو الفتوح، على المصـاطب،          
في القاعات الدافئة، في الجرن خلف سراي الحاج هبـة اهللا،           

ل لعبة السيجة، بلغ كل فـرد مـنهم،         تحت برج الحمام، حو   
سالم ا مع قبلة طويلة حارة على خده األيمن، قـال          ا شخصي

 ـ وليكن ذلك ساعة الغروب الشجية مـن يـوم          : الهم أيض
 ا، ستلد ولي العرش، السبت ـ أن صابرين حامل، وستلد قريب

وأننا سنحضر ذات يوم، نفتح العزبـة، يجـيش الخـالص           
 . الستردادها وتحريرها

    أننا أمرنا بعـدم تعـذيب      : اذات صباح، قل لهم أيض
الحمير وقتل الكالب، وعدم دفن الذباب فـي الطـين، فـي            

     ا، لم يجدوه، ولكن أخبـاره      الصباح، بحثوا عنه لم يجدوه، أبد
      ا، كلماته مبللـة    كانت تصل إليهم بانتظام، مسافر الزمان أبد

علـى  بالوجد، موشاة بالحب للحبيب الكبير، عاشت العزبـة         
أخباره، وأخبار مملكته، ولكن من المؤكد، أنهم لم يروه بعـد           

اذلك أبد . 
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 : الزناتي
 . ، أراح واستراحكان رجالً

لم يرث من والده صفات الجسم والروح فحسب، بل         
دنيا، وفي داخله، ذلك اإليمان الفطري، حـب        اللقد جاء إلى    

األرض طريقة معينة، ساذجة بسيطة مسطحة فـي معرفـة          
م الذي يحيط به، ال يشعر في أعماقـه بأنـه قـد ظلـم               العال

صابرين، كما أنه ال يتصور للحظة واحدة، أنـه أداة عـدل            
: فــي يــوم المحاكمــة، صــاح الحاجــب. علــى األرض

/ ٠٠٠صمت مهيب جلل، المتهم في القضـية رقـم          .محكمة
بعد النطق بالحكم، أصبح العالم     . ، دعوى قتل، المتهم فيها    ٦٧

  رمادية ممتدة إلى ما ال نهاية، ال نهار فيها          االمحيط به، أرض 
في أيام التحقيق حاصروه باألسـئلة، احتجـز فـي          . وال ليل 

المركز، بعد التحقيق، أفرجوا عن والده، بعد أيام أفرجوا عنه          
أيام الفراغ، الضجر المالح الطعم،     . بكفالة، وعاد إلى العزبة   

لم يذهب إلى   الالمباالة التي لها مرارة حبات الشب البيضاء،        
الحقل مرة واحدة، في الصباح الباكر، والشمس مـا زالـت           
حمراء، يخرج، ينام على ظهره، على أكوام السماد الطرية،         
تنبعث منها رائحة قريبة مـن رائحـة الخصـوبة واألرض           
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ا، ورائحة العفن، يرمي قطع الطوب في ميـاه         المروية حديثً 
 . يءالترعة الهادئة، يواصل بحثه الفارغ عن أي ش

كاتـب   ما هو سبب ذهابك إلى مكتـب البـاش        : س
 وإحضارك التوكسافين ظهر يوم الوفاة؟ 

 . ال يرد
كل األدلة تجمـع علـى أنـك القاتـل الفعلـي            : س

 . لصابرين، فما قولك؟
في لحظات، لم يصدق أنه قتـل صـابرين، وأنهـا           
ماتت، ومع مرور الوقت، مع تسرب لحظات القلق والفتـور          

األلفة القديمة بينه وبين العزبـة، تقطعـت        واالستسالم، فقد   
عالقته القديمة بالحقل والعزبة والحـواري، أصـبحت كـل          

ا، معاناة مـن نـوع      ا مستمر لحظات العمر بالنسبة إليه نزيفً    
 . جديد

يا أدهم، يا ابن    . يا سيدي يا رسول اهللا من لي سواك       
بلدتنا، أنت األمل والخالص، أنت حلم الجبناء، فـي شـيء           

تبقر بطني في مخزن التبن، تقطع أوصالي على مدخل         جديد،  
دميسنا، يشرب دمي قطرة، قطرة، في ساحة المركـز فـي           



 ٢٧٩

إيتاي البارود، أموت، أقتل، أعلق من رأسي في دكر النخـل           
 . عند مقابرنا في دميسنا، تأكلني الغربان، قطعة، قطعة

وخالل أيام العذاب المستمر، يا أبو الغيط من لي بك،        
؟ هل هي   ذهب إلى مملكتك، هل صابرين هناك فعالً      أود أن أ  

ربنا يعطيك طول العمر     حامل من أبي الغيط، وريث العرش،     
يا والدي، صابرين، ابنتك، أختي، حامل، هناك في المملكة،         

 . حامل من أبي الغيط
 بقتلـه لصـابرين،     ما تصور الزناتي أنه كان عادالً     

ما ينوء به كاهل    وتحمل بعد ذلك من األلم والحزن والمرارة،        
ا لفكرة غائمة في زاويـة      رجال حقيقيين، وما قتلها إال تحقيقً     

ا في ذهنه لفكرة الشرفا مشوشًمعتمة من خياله، وتصور . 
منذ أن ماتت صابرين، أصبح يغسل ـ بضباب كـل   
صباح ـ دموع وأحزان ليلة األمس، ليالي السهاد والرحيـل   

ث عن راحة اليقين،    واألحزان، أحزان السفر في الليل، والبح     
حاول الزناتي، بكل جهده، أن يعيد لوجهه رواءه القـديم، أن           
يبعث في نفسه البكارة الرطبة الندية األولى، غير أنه تأكـد           

 .له، أن نجوم السماء، أقرب إليه من ذلك
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 خ، ت، ا، م المشهد
قد تشرق مئات الشموس، تسطع آالف األقمار، يتلون        

ولد األصباغ الندية علـى صـفحة       لون النهار بكل األلوان، ت    
النيل، تثقب الظالم، تخدش الصمت، يذوب النهار األشـهب،         
الحلو، في الليل األسود، يغطي الليل البيوت والحارات، ولكن         
كل هذا لن يفعل للعزبة، وألهل العزبة أي شيء ما، فمهمـا            
حدث للعزبة، عزبة الحـاج هبـة اهللا المنيسـي، فسـيظل،            

، معجزة هذه العزبة، هي أن تخلق في        ولسنوات طوال قادمة  
أعماق القلوب، ذلك الجبل المعتم الذي تسيل منـه األحـالم،           

 . كأنها مياه الينابيع
حدهم، يحدث له حـادث مؤسـف، تحـل       أقد يموت   

بالوطن المحن والمصائب، لدرجة أن يهمس كل منهم لنفسه،         
ا فـي   قبل النوم، أو بعد الصحو مباشرة، أو وهو يتمدد حزينً         

سأبكي هذه المرة من    : حضان زوجته الطرية، يهمس لنفسه    أ
 . غير شك

وتمر األيام، بطيئة، بطيئـة، وينضـب القلـب، ال          
يستطيع حتى أن يبكي، ولكن العزبة تواصل تنفسها بـبطء،          
وفي كل صباح رغم كل ما يمر بالعزبة، يحس كل فرد فيها،            
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 معنى  ا، أنه يكتسب  ا جديد أنه في ذلك الصباح، قد ولد مخلوقً      
ا لمشاهد بالغة القدمجديد . 

ماتت صابرين، سجن الزناتي، والنهر هنا ال ينام إال         
بإحدى مقلتيه، يرقد تحت الحشائش الخضراء، يخبو القمـر،         
كما تخبو شعلة شاحبة وسط ضباب كثيف، ومن منـا، لـم            
يعرف تلك اآلمال الواهنة، الرغبات الغامضة، ذلك الصـمت        

يقة ألخرى، كأنه مرض قتالا من دقالذي يزداد خطر . 
الناس هنا، حتى وهم في قلب الخطـر، يحتفظـون          
بهمومهم كأفراد من البشر، جزئيات حياتهم البالغـة أقصـى          

ومهما حدث،  . درجات الصغر، ثرثرة واقعهم اليومية التافهة     
سيظل لعزبة الحاج هبة اهللا المنيسي، تلك األشياء الخاصـة،          

 الضيقة في ليالي الشـتاء      صوت تنفس األطفال من القاعات    
الطويلة وهم نيام، صوت اصـطدام المالعـق األلمونيـوم          
الرخيصة باألواني الفارغة يوم السوق وفي ليـالي المواسـم          
واألعياد، صوت طشيش التقلية، في لحظة الغروب، رائحـة         
السمن المحروق، والبصل المقلي، قطـرات الـدموع علـى          

ة من النوافذ الضـيقة،      الخدود الودية، رائحة الدخان الخارج    
الخدود الوردية، رائحة الدخان الخارجة من النوافذ الضـيقة،         
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واألبواب المواربة، المناور، الطاقات، فـي ليـالي الشـتاء          
الباردة، صوت الرجال في أعماق الليل، قطرات الظالم كأنها         

يجتمع الرجال، يحكون، يجمعون شـمل الـذكريات        . الدموع
رون في الزمـان، يحلمـون بـأرض        القديمة، يقولون، يساف  

جديدة، والقمر منطفئ، والنجوم في السماء مبعثرة، والحزن        
في أركان الدنيا األربعة، األسى يترقرق في المآقي، الدموع         
تسبح في األعماق، الحكايا في الليل الطويل، على المصاطب         

على رأس الجسر، في المصلى عنـد       . أمام دكان أبو الفتوح   
 . احالشيخ عبد الفت

ولكن األمور، في النهاية، ربما نهاية كل النهايـات،         
 . قد تتعدل، يسير كل شيء في مجراه الطبيعي

 . األيام تمر
لقـات،  حالناس يجتمعون مرة أخرى، يجلسون فـي        

مساحات الصمت في حديثهم أكثر من الكلمات، أصـواتهم،         
وحشرجاتهم في كل كلمة، تكشف عن الصمت الذي يتسـلل          

 .بين الكلمات
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يغنون في الحقول الواسعة، ولكن غناءهم لن يكـون         
سوى آهة، تنبثق من الفضاء الحقول، من الصمت المفعـم،          

 . تنبثق من العدم، ثم في العدم تغوص مرة أخرى
وبعد أيام الصمت والدهشة والذهول التـي أعقبـت         
 . الحادث مباشرة، بعد الهدوء األملس الذي ران على األشياء

 .مرت أيام
ل رجل هنا، ينحت من خالل ضراوة واقعـة،         وبدا ك 

ـ  ا جديد وجهامة أيامه، وصمت لياليه، شيئً     ا، واقع  ا، ا مغـاير
 . يقابل به جزئيات حياته اليومية، مقابلة تامة

 ـ طيب وإيه العمل؟
سؤال طرح في كل األمكنة، بتحديد أكثر من طـرح          
في مكان اجتمع فيه أكثر من رجلين، طرح بال خوف، فـي            

 . لعصاري، أو مع قدوم الليلطراوة ا
 ـ طيب وإيه العمل؟ 

ـ        ا، رائحـة   قاله كل رجل لزوجته، وهنا يشمان مع
الدفء في الحجرات الضيقة، وهمس به الشبان ألنفسهم، في         
لحظة المساء الشجية، أمام دكان أبو الفتوح، بسطة الشيخ في          
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المصلى أمام موالهم، ألقى به الرجال، أمام ظلمـة الليـل،           
 .لسماء، وسكون النجوم الليلية البراقةوصمت ا

 ـ طيب وإيه العمل؟ 
قالوه وهم يمدون أياديهم المجذوذة األصـابع، وهـم         
يفردون أكفهم المثقلة بالشقوق الطولية، وهم يرفعون أياديهم        

 .نحو السماء، فتبدو الشعرات السوداء تمأل أذرعهم
ولو شاهدت أحدهم اآلن، تجده وقد جلس في مكـان          

 . ا يده على خدهفرد بنفسه، واضعما، وان
 . ـ أيوه يا سيدي

ا عن اسـم   أن يستغرق في تفكير عميق، باحثً محاوالً
متعارف عليه لما يعتمل في ذهنه مـن أفكـار، أن يحـول             

 . الصور الضبابية في خياله إلى كلمات منطوقة
والناس هنا مختلفـون بطبيعـة الحـال، غيـر أن           

ا، لم يكـن    ا واحد موضوعالموضوع الذي كان يشغلهم، كان      
ا آخر، األرض، البيوت، حيـاة      كان موضوع . قتل صابرين 

كل فرد مهم، وجوده، زوجته، وأوالده، تعاملهم مع بعضـهم          
كاتب، موقفهم من الحاج هبـة اهللا        البعض، عالقاتهم بالباش  

 .المنيسي والعزبة
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ولكن من المؤكد، إن كل رجل سيهمس لنفسه، وهو         
ث، وهو يتحسس معاني األشياء ويلوكها      يدرك حقيقية ما يحد   

في ذهنه، وهو يشم رائحـة الخصـوبة واألرض والشـجر           
 . والماء

سيهمس لنفسه، وقطرات الظالم، في لحظة المسـاء،        
تغلف العزبة، فتخفي حقائق األشياء، ومساحات الظالم، فـي         
 أعماق الليل، وكتل الصمت الليلي، تضفي على العزبة شكالً        

اأبدي: 
الغد، الصباح الباكر، أفضل من اليوم، مـن        قد يكون   

 . غير شك
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